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มาระโก
คํานํ า
ผูเขียนหนังสือมาระ
โกคือยอหน
มาระโกซึ่งไมไดเป็ นศิษย เอกหนึ่งในสิบ
สองคนของพระ เยซู แตเขาเป็ นเพื่อน
รวม งานกับศิษย เอกของพระ เยซูบาง
คน หนังสือมาระ โกเขียนใหกับพวก
โรมันที่ไมใชคนยิวอาน
หนังสือมาระ โก นี้ มาระ โกมีวิธีเขียน
ที่กระชับและเน นการกระทํา เมื่อเทียบ
กับมัทธิวหรือ ลูกาแลว จะเห็นวามาระ
โกไมบันทึกคํา สอนของพระ เยซูมาก
เทาไร
เขาเน นถึงสิ่งที่พระ เยซูทําที่
แสดงใหเห็นวาพระองคเป็ นพระ บุตร
ของพระเจาและใหเห็นวาอาณาจักร
ของพระเจาใกลจะมาถึงแลว มาระ โก
ตัง้ ใจอยากใหประชาชนเขาใจวาพระ
เยซูไดทําหน าที่ที่พระเจาใหมา คือการ
ชวย
เหลือมนุษยใหรอดนัน
้ สําเร็จลง
ตอนพระองคตายบนไม กางเขน และ
การตายของพระองคไดทําใหประชาชน
เขาใจอยางแทจริงวาพระองคเป็ นใคร
และการติดตามพระองคนัน
้ เป็ นอยางไร

มาระโก ๑:๑๕

๔ แลวยอหนคนทําพิธี จุม นํ้ า มาปรากฏตัว
ในที่เปลาเปลี่ยวแหงแลง และสัง่ สอนวา “ให
กลับตัวกลับใจเสียใหมและรับพิธีจุมนํ้ า แลว
พระเจาจะยก โทษความ ผิด บาปของพวก
คุณ” ๕ คนทัว
่ แควนยู เดียและคนจากเมือง
เยรูซาเล็มไดมาหายอหนและสารภาพความ
บาปทัง้ หลายของพวกเขา ยอหนจึงทําพิธีจุม
นํ้ าใหกับพวกเขาในแมน้ํ าจอรแดน ๖ ยอหน
ใสเสื้อผาที่ทําจากขนอูฐ ใชหนังสัตวคาดเอว
กินตัก
๊ แตนและนํ้ า ผึ้ง ป าเป็ นอาหาร ๗ ยอหน
ประกาศวา “จะมีคนหนึ่งมาทีหลังผม เขา
จะยิ่ง ใหญกวาผมมาก แมแตเชือกรองเทา
ของเขา ผมยังไมมีคาพอที่จะกม ลงไปแกให
๘ ผมทําพิธี จุมใหพวกคุณดวยนํ้ า แตเขาคน
นัน
้ จะจุมพวกคุณดวยพระวิญญาณบริสุทธิ”์

พระเยซูเขาพิธีจุมนํ ้า
(มธ. ๓:๑๓-๑๗; ลก. ๓:๒๑-๒๒)
๙ ในเวลานั น
้

พระเยซูเดินทางจากเมืองนา
ซาเร็ธในแควนกาลิ ลีไปใหยอหนทําพิธี จุม นํ้ า
ใหในแมน้ํ าจอรแดน ๑๐ ทันทีที่พระองคโผล
พนนํ้ าขึ้นมา ก็เห็นทองฟ าแหวกออก และ
เห็นพระ
วิญญาณที่เหมือนนกพิราบลงมา
สถิตอยูกับพระองค ๑๑ มีเสียงจากสวรรควา
“ลูกเป็ นลูกที่รักของพอ พอภูมิใจในตัวลูก
มาก”

คําเทศนาของยอหนคนทําพิธีจุมนํ ้า

พระเยซูถูกมารทดลอง

(มธ. ๓:๑-๑๒; ลก. ๓:๑-๙,
๑๕-๑๗; ยน. ๑:๑๙-๒๘)

(มธ. ๔:๑-๑๑; ลก. ๔:๑-๑๓)

๑

๑ นี่ คือจุดเริ่ม

ตนของขาวดีเกี่ยวกับพระ
เยซูกษัตริยผู ยิ่ง ใหญ ผูเป็ นบุตรของ
พระเจา ๒ เรื่อง นี้ เป็ นไปตามที่อิส ยาหผู พูด
แทนพระเจาไดเขียนไววา
“ดูสิ เราจะสงผูสง ขาวของเรานํ าหน าทานไป
กอน
เขาจะไปเตรียมหนทางใหกับทาน” *
๓ “มีเสียงรองตะโกนของคนหนึ่ งในที่เปลา
เปลี่ยวแหงแลงวา
ใหเตรียมทางสําหรับองคเจาชีวิต
และทําทางเดินนัน
้ ใหตรงสําหรับพระองค” †

*๑:๒
†๑:๓

อางมาจากหนังสือ มาลาคี ๓:๑
อางมาจากหนังสือ อิสยาห ๔๐:๓

๑๒ เมื่อเสียงนั น
้ เงียบลง

พระ วิญญาณสง
พระ เยซูเขาไปอยูในที่เปลาเปลี่ยวแหง แลง
๑๓ ถึงสี่ สิบวัน พระองคอยูที่นัน
่ กับสัตว ป า
ซาตานมาลองใจพระองค หลัง จากนัน
้ พวก
ทูตสวรรคไดมาดูแลพระองค
พระเยซูเริ่มงานของพระองค
(มธ. ๔:๑๒-๑๗; ลก. ๔:๑๔-๑๕)
๑๔ หลัง จากที่ยอหนถูกจับขังคุก

พระ เยซู
ไปที่แควนกา ลิ ลีและเริ่มประกาศขาวดีของ
พระเจา ๑๕ พระองคประกาศวา “ถึงเวลาแลว
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มาระโก ๑:๔๐

อาณาจักรของพระเจาใกลเขามาแลว *กลับ
ตัวกลับใจเสียใหมและเชื่อในขาวดีนี้สิ”

ชัว
่ ยังเชื่อ ฟั งเขาเลย” ๒๘ แลวชื่อ เสียงของ
พระองคก็ดังกระฉอนไปทัว
่ แควนกาลิลี

พระเยซูเลือกลูกศิษย

(มธ. ๘:๑๔-๑๗; ลก. ๔:๓๘-๔๑)

พระเยซูรักษาคนมากมาย
(มธ. ๔:๑๘-๒๒; ลก. ๕:๑-๑๑)
๑๖ ขณะที่พระ

เยซูเดินอยูริมฝั ่ งทะเลสาบ
กา ลิ ลี พระองคเห็นเป โตร †กับอัน ดรูวนอง
ชายของเขากําลังเหวี่ยงแหจับปลากันอยู
เพราะพวกเขาเป็ นชาวประมง ๑๗ พระองค
พูดกับพวกเขาวา “ตามเรามาเถอะ แลวเรา
จะสอนใหจับคนแทนจับปลา” ๑๘ พวกเขาจึง
ทิง้ แหและตามพระเยซูไปทันที
๑๙ พระองคเดินตอไปอีกนิ ดหนึ่ ง
ก็เห็น
ยาก อบลูกชายของเศเบ ดีกับยอหนน อง ชาย
ของเขากําลังซอมแซมแหอยู ๒๐ ทันใด นัน
้
พระองคเรียกพวกเขา ทัง้ สองไดปลอยใหพอ
ของเขาอยูในเรือกับพวกลูกจาง
แลวตาม
พระองคไป

๒๙ ทันทีที่พระ

เยซูและพวกศิษยออกจาก
ที่ ประชุมมาแลว พวกเขาก็ตรงดิ่งไปที่บาน
ของเป โตรกับอัน ดรูว ยาก อบกับยอหนก็ไป
ดวย ๓๐ แมยายของเป โตรนอนเป็ นไขอยู
พวกเขารีบเลาอาการของเธอใหพระองคฟัง
๓๑ พระองคเดินไปจับมือเธอพยุงขึ้นมา เธอ
หายไขทันที แลวก็มารับ ใชพระ เยซูกับพวก
ศิษย
๓๒ เย็นนั น
้ เมื่อตะวัน ตกดินแลว ผูคนตาง
พาคนเจ็บ ไข ได ป วย และคนที่ถูกผี สิงมาหา
พระองค ๓๓ คนทัง้ เมืองไดมาออกันอยูที่หน า
ประตู ๓๔ พระองคไดรักษาโรคตางๆใหกับคน
มากมาย และขับ ไลพวกผี ชัว
่ ออกไปหลาย
ตนดวย แตพระองคไมยอมใหพวกผีชว
ั ่ เหลา
นี้พูด เพราะพวกมันรูวาพระองคเป็ นใคร

พระเยซูไลผีช่ว
ั
(ลก. ๔:๓๑-๓๗)
๒๑ พระ

เยซูกับพวกศิษยเขาไปในเมืองคา
เป อร นา อุม เมื่อถึงวันหยุดทางศาสนา พระ
เยซูเขาไปในที่ประชุมชาว ยิว และเริ่มสัง่
สอน ๒๒ ผูคนทึ่งในคํา สอนของพระองคมาก
เพราะพระองคสอนอยางคนที่มีสิทธิ อํานาจ
ซึ่งไมเหมือนกับพวกครูสอนกฎ ปฏิบัติคน
อื่นๆ ๒๓ แลวจูๆก็มีชายคนหนึ่งในที่ ประชุม
ที่มีผี ชัว
่ สิงอยูรองตะโกนขึ้นมาวา ๒๔ “เยซู
ชาวนา ซา เร็ธ มายุงกับพวกเราทําไม จะมา
ทําลายพวกเราเหรอ เรารูนะวาทานเป็ นใคร
์ ิทธิข
์ องพระเจา”
ทานเป็ นองคพระผูศักดิส
๒๕ พระเยซูดามันวา “หุบปาก แลวออกมา
ซะ” ๒๖ เจาผี ชัว
่ จึงทําใหชายที่มันสิงอยู ชัก
ดิน
้ ชักงอและกรีดรองเสียงดัง แลวก็ออกจาก
รางเขาไป
๒๗ ทุกคนประหลาดใจมากถามกันอื้อ อึงไป
หมดวา “เกิดอะไรขึ้น นี่ตองเป็ นคํา สอน
ใหมที่เต็มไปดวยฤทธิ ์ เดชแนๆ ขนาดพวกผี

*๑:๑๕

พระเยซูเตรียมบอกเรื่องขาวดี
(ลก. ๔:๔๒-๔๔)
๓๕ วัน รุง ขึ้น

พระ เยซูต่ น
ื ออกจากบานไป
แตเชา มืด เพื่อไปอธิษฐานในที่เงียบ สงบ
๓๖ พอสายหน อย
เป โตรและเพื่อนๆก็ออก
ตามหาพระองคกัน ๓๗ เมื่อเจอแลวพวกเขาก็
พูดวา “ทุกคนกําลังตามหาอาจารยกันอยู”
๓๘ แตพระองคกลับตอบวา
“ใหพวก
เราไปเมืองอื่นแถวๆนี้กันเถอะ
เราจะได
สัง่ สอนที่นัน
่ ดวย ที่เรามาก็เพื่อสัง่ สอนนี่
แหละ” ๓๙ พระองคเดินทางไปทัว
่ แควนกา ลิ
ลี ประกาศสัง่ สอนตามที่ประชุมชาวยิว และ
ขับผีชว
ั ่ หลายตนออกไป
พระเยซูรักษาโรคผิวหนั งรายแรง
(มธ. ๘:๑-๔; ลก. ๕:๑๒-๑๖)
๔๐ มีชายคนหนึ่ งเป็ นโรคผิวหนั งราย

แรง
เขามาคุกเขาออนวอนตอพระ เยซูวา “นาย

อาณาจักรของพระเจาใกลเขามาแลว หรือ อีกความหมายหนึ่งคือ อาณาจักรของ
พระเจาไดมาถึงแลว
†๑:๑๖ เปโตร หรือ ซีโมน
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ทานถาทานอยากชวย ทานก็ทําใหผมหาย
ได”
๔๑ พระองครูสึกสงสาร พระองคจึงยื่นมือ
ออกไปแตะตัวเขาแลวพูดวา “เราอยากชวย
หายจากโรคเถิด” ๔๒ เขาก็หาย รางกาย
สะอาดเกลีย
้ งเกลาทันที
๔๓ กอนที่พระ เยซูจะใหเขาไป พระองคสัง
่
กําชับวา ๔๔ “อยาไปเลาเรื่อง นี้ใหใครฟั ง แต
ไปใหนักบวชตรวจดู และใหถวายเครื่องบูชา
ตามที่โมเสส *สัง่ ดวย เพื่อคนอื่นจะไดรูวา
คุณหายแลว” ๔๕ แตเมื่อชายคนนี้ออกไป เขา
ก็ไปเลาใหใครตอใครฟั งจนรูกันไปทัว
่ ทําให
พระเยซูเขาไปในเมืองอยางเปิ ด เผยไมไดอีก
ตอไป พระองคจึงตองอยูนอกเมือง แตก็ยังมี
คนมากมายจากทุกหนทุกแหงหลัง่ ไหลมาหา
พระองค
พระเยซูรักษาคนอัมพาต
(มธ. ๙:๑-๘; ลก. ๕:๑๗-๒๖)
๑ ไมกี่วันตอ

๒ เมืองคาเปอรนาอุมอีก พอชาวบานรูขาว
มา

พระ เยซูก็เขาไปใน

๒ ก็พากัน
วาพระองคกลับมาอยูบานแลว
มาเต็มบานจนลนออกมาแออัดยัดเยียดกัน
อยูหน าประตู และพระ เยซูก็สัง่ สอนพระ คํา
ของพระเจาใหกับพวกเขา ๓ มีชายสี่คนหาม
คนเป็ นอัมพาตมาบนเปล ๔ แตเขาไปไมถึง
พระ เยซูเพราะคนแนนมาก พวกเขาจึงรื้อ
หลังคาตรงกับที่พระองคนัง่ อยูออก
แลว
หยอนเปลที่คนเป็ นอัมพาตนัน
้ นอนอยูลงไป
๕ เมื่อพระองคเห็นความ เชื่อของพวกเขา ก็
พูดกับคนเป็ นอัมพาตวา “ลูกรัก บาปของลูก
ไดรับการอภัยแลว”
๖ มีครูสอนกฎ ปฏิบัตินัง
่ อยูที่นัน
่ หลายคน
พวกเขาคิดในใจวา ๗ “เอะ มันพูดอยาง นี้
ไดไง แบบ นี้ดู หมิ่นพระเจาชัดๆเพราะมีแต
พระเจาเทานัน
้ ที่ให อภัยบาปได” ๘ พระ เยซู
รูทันทีวาพวกเขากําลังคิดอะไรอยูจึงพูดวา
“ทําไมพวกคุณถึงคิดอยาง นี้ ๙ จะใหเราพูด
กับคนเป็ นอัมพาตคน นี้วา ‘บาปของคุณได
รับการ อภัยแลว’ หรือพูดวา ‘ลุกขึ้นพับเปล
แลวเดินเถิด’ อันไหนจะงายกวากัน ๑๐ แต
เพื่อใหพวกคุณรูวาบุตรมนุษยมีสิทธิ อํานาจ
ในโลกที่จะให อภัยบาปได” พระองคจึงพูด
กับคนเป็ นอัมพาตวา ๑๑ “เราสัง่ ใหคุณลุกขึ้น
*๑:๔๔

อางมาจากหนังสือ เลวีนิติ ๑๔:๑-๓๒

มาระโก ๒:๒๒

๑๒ เขาก็ลุก
เก็บเปลแลวกลับบานไดแลว”
ขึ้นทันที เก็บเปล แลวเดินออกไปตอ หน า
ตอตาทุกคนที่มองอยูดวยความงุนงง พวก
เขาจึงรองสรรเสริญพระเจาและพูดกันวา
“พวกเราไมเคยเห็นอะไรแบบนี้มากอนเลย”

พระเยซูเลือกเลวี
(มธ. ๙:๙-๑๓; ลก. ๕:๒๗-๓๒)
๑๓ พระ

เยซูไปที่ทะเลสาบอีก มีคนมาหา
พระองคเยอะมาก พระองคก็สัง่ สอนพวกเขา
๑๔ ขณะที่พระองคเดินมาตามทางนั น
้ ก็เห็น
เลวีลูกของอัลเฟ
อัสนัง่ อยูที่ดานเก็บภาษี
พระองคพูดกับเขาวา “ตามเรามา” เลวีก็ลุก
ขึ้นตามพระองคไปทันที
๑๕ เย็นนั น
้ เมื่อพระองคกินอาหารอยูที่บาน
เลวี ก็มีพวกคนเก็บภาษี และคนบาปจํานวน
มาก มากินอาหารรวมกับพระองคและพวก
ศิษย มีคนพวก นี้ที่มาติดตามพระองคเยอะ
มาก ๑๖ เมื่อครูสอนกฎ ปฏิบัติบาง คนที่เป็ น
พวกฟา ริ สีเห็นเขา ก็ถามพวกศิษยของพระ
เยซูวา
“ทําไมเขาถึงกินอาหารกับพวกคน
เก็บภาษีและพวกคนบาป”
๑๗ เมื่อพระองคไดยินก็ตอบวา “คนสบาย
ดีไมตองการหมอหรอก แตคนป วยตองการ
หมอ เราไมไดมาเพื่อเรียกคนดี แตมาเพื่อ
เรียกคนบาป”
พระเยซูแตกตางจากผูนําศาสนา
(มธ. ๙:๑๔-๑๗; ลก. ๕:๓๓-๓๙)
๑๘ เวลานั น
้ ศิษยของยอหนและของพวก

ฟา ริ สีกําลังอดอาหารกันอยู มีบางคนมาถาม
พระ เยซูวา “ทําไมศิษยของยอหนและของ
พวกฟา ริ สีอดอาหารกัน แตทําไมศิษยของ
ทานถึงไมทําบางละ”
๑๙ พระองคตอบวา
“เมื่อเจา บาวยังอยู
เพื่อนๆของเขาจะอดอาหารไดอยางไร เขา
จะไมอดอาหารตอนที่เจา
บาวยังอยูหรอก
๒๐ แตเมื่อถึงวันนั น
้
ที่เจา บาวถูกพรากไป
จากพวกเขา แลวพวกเขาถึงจะอดอาหาร
๒๑ ไมมีใครเอาผาที่ยังไมหดมาปะเขากับ
ผาเกาหรอก เพราะเมื่อชิน
้ ผาใหมหด ก็จะ
ดึงผาเกาใหขาดมากกวาเดิม ๒๒ ไมมีใครเอา
เหลาองุนใหมเทใสถุงหนังเกากัน
เพราะ
เหลาองุนใหมจะทําใหถุงหนังเกาแตก เสีย

มาระโก ๒:๒๓

ทัง้ เหลาองุนและถุงหนังเกา
เขาถึงไดเอา
เหลาองุนใหมใสในถุงหนังใหมกัน”
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คนติดตามพระเยซูเยอะมาก
๗ พระเยซูไปที่ทะเลสาบกาลิลีกับพวกศิษย

ชาวยิวบางคนวิจารณ พระเยซู
(มธ. ๑๒:๑-๘; ลก. ๖:๑-๕)
๒๓ มีครัง
้ หนึ่งในวันหยุดทางศาสนา

พระ
เยซูเดินผานทุงขาว สาลี ระหวางนัน
้ พวก
ศิษยของพระองคก็เด็ดยอดรวง ขาวมาขยี้
เปลือกออกแลวกินกัน ๒๔ เมื่อพวกฟาริ สีเห็น
จึงถามพระเยซูวา “ดูนัน
่ สิ พวกศิษยของคุณ
กําลังทําผิดกฎวันหยุดทางศาสนา”
๒๕ พระองคก็ตอบวา
“พวกคุณไมเคย
อานหรือวากษัตริยดา วิดทําอะไรตอนที่เขา
และลูก น องอดอยากหิวโหย ๒๖ เขาไดเขา
ไปในบานของพระเจาซึ่งอาบี อา ธารเป็ น
นักบวชสูงสุดอยูในตอนนัน
้ และกินขนมปั ง
์ ิทธิซ
์ ่ งึ ตามกฎแลวมีแตพวกนักบวช
ศักดิส
เทานัน
้ ที่กินได แลวยังแบงใหลูก น องกินอีก
ดวย” ๒๗ พระ เยซูตอบพวกเขาวา “พระเจา
ตัง้ วันหยุดไวเพื่อชวยมนุษย ไมใชใหมนุษย
ตองมาลําบาก เพราะวันหยุดนัน
้ ๒๘ ยิ่ง กวา
นัน
้
บุตรมนุษยก็เป็ นนายเหนือวันหยุดทาง
ศาสนาดวย”
พระเยซูรักษาคนมือลีบ
(มธ. ๑๒:๙-๑๔; ลก. ๖:๖-๑๑)
๑ พระ

๓ มีชายมือลีบคนหนึ่งอยูที่นัน่

เยซูเขาไปในที่ประชุมชาว ยิวอีก
๒ มีบางคน
คอยจองจับผิดพระองคอยู
เขากําลังดูวา
พระองคจะรักษาชายมือลีบคนนัน
้ ในวันหยุด
ทางศาสนาหรือไม ๓ พระองคพูดกับคนมือ
ลีบวา “มาขางหน านี้หนอย”
๔ แลวพระองคก็ถามพวกเขาวา “ตามกฎ
ของวันหยุด เราควรจะทําดีหรือทําชัว
่ ควร
ชวยชีวิตหรือทําลายชีวิตดี”
แตพวกเขา
เงียบ
๕ พระ เยซูทัง
้ โกรธและเสียใจมากที่พวก
เขามีจิตใจดื้อดาน พระองคมองไปรอบๆแลว
พูดกับคนมือลีบวา “ยืดมือออกมา” ชายคน
นัน
้ ยืดมือออก
แลวมือของเขาก็หายเป็ น
ปกติ ๖ เมื่อพวกฟา ริ สีเห็นอยางนัน
้ ก็รีบออก
ไปขางนอกเพื่อวางแผนกับพรรค พวกของ
กษัตริยเฮโรดหาทางฆาพระเยซู

และมีคนมากมายติดตามพระเยซูมา ทัง้ จาก
แควนกา ลิ ลี แควนยู เดีย ๘ เมืองเยรูซาเล็ม
เมืองเอ โดม แควนตางๆที่อยูฝั่งตรงขาม
แมน้ํ าจอรแดน และจากบริเวณรอบๆเมือง
ไทระและเมืองไซ ดอน เพราะไดยินถึงเรื่อง
๙ เนื่ องจากคนเยอะ
ตางๆที่พระองคทํา
มาก พระองคจึงสัง่ พวกศิษยใหเตรียมเรือ
ใหพระองคลําหนึ่งเพื่อกันฝูง
ชนไมใหมา
เบียด เสียดพระองค ๑๐ คนที่เป็ นโรคตางๆ
เบียด เสียดกันเขามาเพื่อจับ ตองพระองค
เพราะพระองคไดรักษาคนเป็ นจํานวนมาก
๑๑ เมื่อไรก็ตามที่พวกผีชัว
่ เห็นพระองค พวก
มันก็จะกมลงกราบ และตะโกนวา “ทานเป็ น
๑๒ แตพระองคสัง
บุตรของพระเจา”
่ หาม
พวกผีชว
ั ่ อยางเด็ด
ขาดหามบอกคนอื่นวา
พระองคเป็ นใคร
พระเยซูเลือกศิษยเอกสิบสองคน
(มธ. ๑๐:๑-๔; ลก. ๖:๑๒-๑๖)
๑๓ พระ

เยซูข้ น
ึ ไปบนภูเขาแหงหนึ่ง และ
เรียกคนที่พระองคตองการใหมาติดตาม
พระองค แลวพวกเขาก็มา ๑๔ ทัง้ หมดมีสิบ
สองคน พระองคแตง ตัง้ ทัง้ สิบ สองคน นี้ให
เป็ นศิษยเอกเพื่อจะไดมาอยูกับพระองค
และพระองคตองการที่จะสงพวกเขาออกไป
สัง่ สอนดวย ๑๕ พระองคใหพวกเขามีอํานาจ
ที่จะขับไลผีชัว
่ ดวย ๑๖ ศิษยทัง้ สิบสองคนนี้มี
ชื่อวา
ซีโมน คนที่พระองคตัง้ ชื่อใหมใหวาเปโตร
๑๗ ยาก อบลูกของเศเบ ดีและยอหนน องของ
ยาก อบ ทัง้ สองคน นี้พระองคไดใหช่ อ
ื ใหม
วา โบอาเนอเย “ลูกฟ ารอง”
๑๘ อันดรูว
ฟี ลิป
บารโธโลมิว
มัทธิว
โธมัส
ยากอบ ลูกของอัลเฟอัส
ธัดเดอัส
ซีโมน ผูมีใจจดจอกับพระเจา
๑๙ และยูดาสอิสคาริโอท ซึ่งคือคนที่ตอนหลัง
ไดหักหลังพระเยซู

มาระโก ๓:๒๐

พระเยซูกับเบเอลเซบูล
(มธ. ๑๒:๒๒-๓๒; ลก. ๑๑:๑๔-๒๓; ๑๒:๑๐)
๒๐ จากนั น
้ พระองคกลับบาน

และฝูง ชนมา
ยืนออกันอยูที่นัน
่ อีก จนทําใหพระ เยซูและ
ศิษย เอกทัง้ สิบ สองคนไมมีเวลาแมแตจะกิน
ขาว ๒๑ เมื่อครอบครัวของพระเยซูไดยินขาว
นี้
ก็พากันมาเพื่อจับตัวพระองคกลับบาน
เพราะคิดวาพระองคเป็ นบาไปแลว
๒๒ มีพวกครูสอนกฎ ปฏิบัติที่มาจากเมือง
เยรูซาเล็มพูดกันวา “เขาถูกเบ เอล เซบู ล
์ ับไลผีอ่ น
หัวหน าผีเขาสิง ก็เลยมีฤทธิข
ื ๆไป”
๒๓ พระ เยซูจึงเรียกพวกเขามาใกลๆแลว
เลาเรื่องเปรียบเทียบใหฟังวา “ซาตานจะขับ
๒๔ ถาอาณาจักรไหน
ไลตัวมันเองไดเหรอ
แตกแยกกันเอง อาณาจักรนัน
้ ก็จะตัง้ อยูตอ
ไปไมได ๒๕ หรือถาครัว เรือนไหนแตกแยก
กันเอง ครัว เรือนนัน
้ ก็จะตัง้ อยูไมได ๒๖ เชน
เดียวกัน ถาซาตานตอสูกับตัวมันเอง มันก็
ตัง้ อยูไมได แตถึงจุดจบแลว ๒๗ จริงๆแลว
ไมมีใครบุกเขาไปปลนบานของคนที่แข็ง
แรงได
นอกจากจะมัดเจาของบานที่แข็ง
แรงนัน
้ ไวกอนจึงจะปลนขาว ของในบานได
๒๘ เราจะบอกใหรูวา พระเจาจะยกโทษใหกับ
ความ บาปทุกชนิดและคํา หมิ่น ประมาททุก
อยาง ๒๙ แตพระเจาจะไมมีวันยก โทษใหกับ
คนที่พูดหมิ่นประมาทพระ วิญญาณบริสุทธิ ์
คนที่ทําอยางนัน
้ จะไมได รับการ อภัยตลอด
ไป”
๓๐ ที่พระองคพูดอยาง นี้ ก็เพราะมีบางคน
กลาวหาวาพระองคมีผีชัว
่ สิงอยู
ครอบครัวที่แทจริงของพระเยซู
(มธ. ๑๒:๔๖-๕๐; ลก. ๘:๑๙-๒๑)
๓๑ เวลานั น
้ แมและน องๆของพระองคก็มา

ถึงและยืนคอยอยูขางนอก เขาสงคนเขาไป
ตามพระเยซูออกมา ๓๒ ตอนนัน
้ มีคนนัง่ ลอม
รอบพระองคอยูเต็มไปหมด
มีคนมาบอก
พระองควา “แมกับพวกน อง ชายและน อง
สาวของอาจารยถามหาอาจารยอยูดาน นอก
ครับ”
๓๓ พระองคก็ตอบวา
“ใครเป็ นแมและพี่
น องของเรา” ๓๔ แลวพระองคก็มองไปยังคน
*๔:๑๒

อางมาจากหนังสือ อิสยาห ๖:๙-๑๐
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ที่นัง่ ลอมรอบพระองคอยูและพูดวา “พวก
คุณนี่ไง ที่เป็ นแมและพี่ นองของเรา ๓๕ คนที่
ทําตามใจพระเจาคนนัน
้ แหละคือพี่ น องชาย
หญิงและแมของเรา”
เรื่องชาวนาหวานพืช
(มธ. ๑๓:๑-๙; ลก. ๘:๔-๘)
๑ พระองคสง
ั ่ สอนอยูริมทะเลสาบอีก

๔ คนเป็ นจํานวนมากมาหอมลอมพระองค

มี

พระองคจึงลงไปนัง่ อยูในเรือแลวลอยอยู
ขางๆฝั ่ ง
สวนประชาชนยืนฟั งอยูริมฝั ่ ง
๒ พระ เยซูใชเรื่องเปรียบ เทียบสอนพวกเขา
หลายอยาง พระองคเลาใหฟังวา ๓ “ฟั งให
ดีๆมีชาวนาคนหนึ่งออกไปหวานเมล็ดพืช
๔ ขณะที่หวานอยูนัน
้
บางเมล็ดก็ตกบนทาง
เดิน นกก็มาจิกกินหมด ๕ บางเมล็ดก็ตกบน
ดินที่ชน
ั ้ ลางเป็ นหิน มีดินไมมาก เมล็ดนัน
้ ก็
งอกขึ้นอยางรวดเร็วแตเนื่องจากมีดินไมลึก
๖ เมื่อดวงอาทิตยข้ น
ึ พืชนัน
้ ถูกแดดแผด เผา
และเนื่องจากมีรากตื้นๆพืชนัน
้ ก็เหี่ยวแหง
ตายไป ๗ บางเมล็ดตกในพงหนาม หนามก็
งอกขึ้นมาปกคลุมพืชนัน
้ ไวจึงไมออกดอก
ออกผล ๘ และบางเมล็ดตกลงในดินดีก็เจริญ
งอกงามขึ้นมาเกิดดอกออกผลสามสิบเทา
บาง หกสิบเทาบาง และหนึ่งรอยเทาบาง”
๙ แลวพระองคก็พูดวา “ใครมีหูก็ฟังไวให
ดี”
สาเหตุท่พ
ี ระเยซูใชเรื่องเปรียบเทียบ
(มธ. ๑๓:๑๐-๑๗; ลก. ๘:๙-๑๐)
๑๐ ตอ มาเมื่อพระ เยซูอยูคนเดียว

ศิษยทัง้
สิบ สองคนพรอมกับคนที่ติดตามก็มาถามถึง
ความหมายของเรื่องเปรียบเทียบพวกนัน
้
๑๑ พระองคบอกวา “มีแตพวกคุณเทานั น
้
ที่เราจะบอกใหรู เรื่องความ ลับของอาณาจักร
ของพระเจานี้ สวนพวกคนนอกนัน
้ เราจะใช
แตเรื่องเปรียบเทียบสอน ๑๒ เพื่อวา
‘พวกเขาจะดูแลวดูอีก แตก็จะไมเห็น
ฟั งแลวฟั งอีก แตก็จะไมเขาใจ เพราะถาเขา
เห็นและเขาใจ
เขาจะกลับมาหาพระเจาและได รับการ ยก
โทษ’” *

มาระโก ๔:๑๓
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พระเยซูอธิบายเรื่องชาวนาหวานพืช
(มธ. ๑๓:๑๘-๒๓; ลก. ๘:๑๑-๑๕)
๑๓ แลวพระองคถามพวกเขาวา

“คุณยังไม
เขาใจเรื่องเปรียบ เทียบเรื่อง นี้อีกหรือ แลว
คุณจะไปเขาใจเรื่องเปรียบ เทียบอื่นๆไดยัง
ไง ๑๔ ชาวนาคน นี้หวานถอยคําของพระเจา
๑๕ เมล็ดที่ตกลงบนถนนหนทางก็เหมือนกับ
คนที่ฟังถอยคําของพระเจา
แตซาตานมา
แยงเอาถอยคําที่ไดหวานไวในพวกเขานัน
้
ไปทันที ๑๖ สวนเมล็ดที่ตกลงบนดินตื้นๆที่มี
หินอยูขาง ลาง ก็เหมือนกับคนที่ฟังถอยคํา
นัน
้ แลวรีบรับไวดวยความยินดี ๑๗ แตราก
ไมลึกจึงไมทนทาน เมื่อเจอกับความ ทุกข
เดือดรอนหรือถูกขมเหงเพราะเชื่อในถอยคํา
นัน
้
เขาก็เลิกเชื่อทันที ๑๘ เมล็ดที่ตกลงใน
พงหนามก็เหมือนกับคนที่ฟังถอยคําแลว
๑๙ แตยังเป็ นหวงกังวลเกี่ยวกับชีวิตในโลกนี้
หลงไหลอยูกับทรัพยสมบัติและความ โลภที่
ไมสิน
้ สุด สิ่งเหลา นี้มาคลุมถอยคําไวเลยไม
เกิดผล ๒๐ เมล็ดที่ตกในดินดี ก็เหมือนกับ
คนที่ฟังถอยคําแลวรับไว และออกดอกออก
ผล สามสิบเทาบาง หกสิบเทาบาง และหนึ่ง
รอยเทาบาง”
ใหใชส่ง
ิ ที่มีอยู
(ลก. ๘:๑๖-๑๘)
๒๑ แลวพระองคพูดกับพวกเขาวา “มีใคร
บางที่จุดตะเกียงแลวเอาไปไวใตถังหรือใต
เตียง เขาจุดตะเกียงเอาไวบนเชิงตะเกียงไม
ใชหรือ ๒๒ สิงใดที่แอบซอนอยูจะถูกเปิ ดโปง
และความ ลับทุกอยางจะถูกเปิ ด เผยหมด
๒๓ ใครมีหูก็ฟังไวดีๆ”
๒๔ พระองคพูดกับพวกเขาอีกวา
“คิดให
ดีๆในสิ่งที่คุณไดฟัง ยิ่งทําอยาง นี้มากเทาไร
ก็จะยิ่งเขาใจมากขึ้นเทานัน
้
และจะไดมาก
กวานัน
้ เสียดวยซํ้า ๒๕ คนที่เขาใจอยูแลวก็จะ
เขาใจมากยิ่งขึ้น สวนคนที่ไมเขาใจแลวยัง
ไมสนใจฟั งอีก แมสิ่งที่เขา เขาใจก็จะหายไป
ดวย”

เรื่องเปรียบเทียบการงอกของเมล็ดพืช
๒๖ พระองคพูดตอวา

“อาณาจักรของ
พระเจาเปรียบเหมือนกับชายคนหนึ่งที่หวาน

มาระโก ๔:๔๑

เมล็ดพืชลงในดิน ๒๗ ไมวาชายคนนัน
้ จะหลับ
หรือตื่น พืชนัน
้ ก็แตกหนอและเจริญงอกงาม
ขึ้นเรื่อยๆทุกวันทุกคืน โดยที่ชายคน นี้ไมรู
วามันงอกขึ้นมาไดยัง ไง ๒๘ เพราะดินเป็ นตัว
ที่ทําใหเมล็ดพืชนัน
้ งอกขึ้นเป็ นลําตน
เริ่ม
จากตนออนกอนแลวตอ มาก็เป็ นรวง และมี
เมล็ดเต็มรวง ๒๙ เมื่อเมล็ดสุกเหลืองอราม
ชาวนาก็รีบเอาเคียวมาเกี่ยวพืชทันที เพราะ
ถึงฤดูเก็บเกี่ยวแลว”
เมล็ดมัสตารด
(มธ. ๑๓:๓๑-๓๒, ๓๔-๓๕; ลก. ๑๓:๑๘-๑๙)
๓๐ แลวพระองคก็ถามวา “จะเปรียบ เทียบ
อาณาจักรของพระเจาเหมือนกับอะไรดี
เปรียบ เทียบกับเรื่องอะไรใหฟังดี ๓๑ เปรียบ
กับเมล็ดมัสตารดก็แลวกัน เมล็ดชนิด นี้ตอน
ที่ปลูกลงในดินนัน
้ มันเล็กมาก ๓๒ แตพอโต
ขึ้นมากลายเป็ นตนที่ใหญที่สุดในพวกพืช
สวน ครัวทัง้ หมด และไดแผกิ่ง กานสาขาจน
นกมาทํารังใตรมไมได” ๓๓ พระองคใชเรื่อง
แบบ นี้อีกหลายเรื่องสัง่ สอนฝูง ชน เกี่ยวกับ
ถอยคําของพระเจาเทาที่พวกเขาจะรับไหว
๓๔ พระองคเลาทุกเรื่องโดยใชเรื่องเปรียบ
เทียบหมด และเมื่ออยูกันตามลําพังกับศิษย
พระองคก็จะอธิบายใหพวกเขาเขาใจทุก
อยาง

พระเยซูหามพายุ
(มธ. ๘:๒๓-๒๗; ลก. ๘:๒๒-๒๕)
๓๕ ในเย็นวันนั น
้ พระองคบอกกับพวกศิษย

วา “ขามไปฝั ่ งโน นกันเถอะ” ๓๖ พวกเขาก็
ทิง้ ฝูง ชนมาขึ้นเรือที่พระ เยซูนัง่ อยูกอนแลว
มีเรือลําอื่นๆตามไปดวย ๓๗ มีพายุใหญเกิด
ขึ้น ทําใหคลื่นซัดนํ้ าเขามาจนเกือบเต็มลํา
เรือ ๓๘ แตพระ เยซูยังนอนหนุนหมอนหลับ
อยูทายเรือ พวกศิษยจึงมาปลุกพระองคและ
บอกวา “อาจารย ไมหวงกันบางเลยหรือ
พวกเรากําลังจะจมนํ้ าตายกันอยูแลว”
๓๙ พระองคจึงลุกขึ้นสัง
่ หามลมและคลื่นวา
“เงียบสงบซะ” และทันใด นัน
้ เอง ลมก็หยุด
พัดและคลื่นก็สงบลง
๔๐ แลวพระองคพูดกับพวกเขาวา
“กลัว
อะไรกัน ยังไมไววางใจเราอีกหรือ” ๔๑ แต
พวกเขากลับกลัวมากและพูดกันวา “คน นี้
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เป็ นใครกันนะ
เลย”
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ขนาดลมและคลื่นยังฟั งเขา

พระเยซูรักษาชายที่ถูกผีช่ว
ั สิง
(มธ. ๘:๒๘-๓๔; ลก. ๘:๒๖-๓๙)
๑ พวกเขามาถึงอีกฝั ่ งหนึ่ งของทะเลสาบ

๕ ซึ่งเป็ นที่อยูของชาวเมืองเก

รา ซา
เยซูลงจากเรือก็มีชายคนหนึ่งที่
ถูกผีชัว
่ สิงอยูวิ่งจากอุโมงค ฝั ง ศพตรงเขา
มาหาพระองคทันที ๓ ชายคน นี้อาศัยอยูตาม
อุโมงค ฝั ง ศพ ไมมีใครจับเขาไวได แมแต
๔ เพราะเขาถูกลามโซที่มือ
โซก็ลามไมอยู
และเทาอยูบอยๆแตเขาก็กระชากมันขาดทุก
ครัง้ จนไมมีใครควบคุมเขาไดอีกแลว ๕ เขา
จะเดินไปเดินมาตามอุโมงค ฝั ง ศพและตาม
ภูเขาตางๆทัง้ วันทัง้ คืน รองตะโกนอยางบา
คลัง่ และเอาหินกรีดตามเนื้อตัว
๖ เมื่อเขาเห็นพระ เยซูแตไกลก็วิ่งเขามา
กม กราบพระองค ๗ แลวรองตะโกนสุดเสียง
วา “เยซู บุตรของพระเจาสูงสุด มายุงกับ
ขาทําไม ชวยสัญญาตอพระเจาหนอยวาจะ
ไมทรมานขา” ๘ ผีพูดอยาง นี้เพราะพระ เยซู
บอกมันวา “ไอผีชัว
่ ออกจากคนนัน
้ ซะ”
๙ พระ เยซูถามมันวา “เอ็งชื่ออะไร” มัน
ตอบวา “ชื่อกอง †เพราะเรามีกันหลายตนอยู
ในรางนี้” ๑๐ มันไดออนวอนพระองคครัง้ แลว
ครัง้ เลา ไมใหพระองคไลมันไปจากบริเวณ
นัน
้
๑๑ มีหมูฝูงใหญถูกปลอยใหหากินอยูตาม
๑๒ พวกผีชัว
ไหลเขาแถวๆนัน
้
่ ขอรองพระ
เยซูวา “ชวยสงเราเขาไปในหมูฝูงนัน
้ เถอะ
ขอใหเราไปสิงพวกมันแทน” ๑๓ พระองคก็
ยอมใหพวกมันทําอยางนัน
้ พวกผีชัว
่ จึงออก
จากรางชายคนนี้ไปเขาสิงฝูงหมูแทน หมูทัง้
ฝูงซึ่งมีประมาณสอง พันตัวก็วิ่งกรูกันจาก
ไหลเขาสูง ชันลงสูทะเลสาบและจม นํ้ าตาย
หมด
๑๔ พวกคนเลีย
้ งหมูวิ่งเขาไปเลาเรื่อง นี้ให
คนในเมืองและในชนบทฟั ง
พวกเขาออก
มาดูวาเกิดอะไรขึ้น ๑๕ เขาพากันมาหาพระ
*๒ เมื่อพระ
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เยซู และเห็นชายคนที่เคยถูกผีชัว
่ สิงนัง่ อยูที่
นัน
่
ใสเสื้อผาเรียบรอยและสงบสติดี พวก
เขาก็กลัวมาก ๑๖ คนที่เห็นเหตุการณไดเลา
ใหพวกนัน
้ ฟั งวาเกิดอะไรขึ้นกับคนที่ถูกผี
้ จึงขอรองให
ชัว
่ สิงและกับฝูงหมู ๑๗ พวกนัน
พระองคไปจากเขตเมืองของเขา
๑๘ ในขณะที่พระองคลงเรือ ชายคนที่เคย
ถูกผีชว
ั ่ สิงก็ขอตามพระองคไปดวย
๑๙ พระองคไมยอมใหเขาไปดวย แตบอก
เขาวา “กลับบานไปหาครอบครัวสิ แลวเลา
ใหพวกเขาฟั งวาองคเจาชีวิตทําอะไรให
คุณบาง
และพระองคดีกับคุณขนาดไหน”
๒๐ ชายคนนั น
้ จากไป และเริ่มเลาใหใครตอ
ใครในแควนเดคา โป ลิศ ‡ฟั งวา พระ เยซู
ไดทําอะไรใหกับเขาบาง และคนเหลานัน
้ ก็
ประหลาดใจอยางมาก
เด็กหญิงที่ตายแลวกับผูหญิงที่ปวย
(มธ. ๙:๑๘-๒๖; ลก. ๘:๔๐-๕๖)
๒๑ พระ

เยซูลงเรือขามกลับไปอีกฝั ่ งของ
ทะเลสาบ ฝูง ชนจํานวนมากมาหอมลอม
๒๒ มีหัวหน า
พระองคที่ริมฝั ่ งทะเลสาบนัน
้
ของที่ประชุมชาวยิวคนหนึ่งชื่อ ไย รัส เขา
๒๓ ออนวอน
มากราบที่เทาของพระ เยซู
พระองคอยางหนักวา “ลูกสาวเล็กๆของผม
กําลังจะตาย ชวยไปวางมือบนเธอดวยเถิด
เธอจะไดหายและมีชีวิตอยูตอไป”
๒๔ พระองคจึงตามไยรัสไป แลวผูคนก็เดิน
เบียดเสียดตามพระเยซู
๒๕ ในฝูง ชนนั น
้ มีผู หญิงคนหนึ่งที่ทน ทุกข
เพราะตกเลือดมาสิบ สองปี แลว ๒๖ เธอทน
ทุกข ทรมานมากจากการ ไป รักษากับหมอ
หลายคน และจายคารักษาจนหมดตัว แตก็
ยังไมดีข้ น
ึ
ซํ้ารายกลับแยลงไปอีก ๒๗ เมื่อ
เธอไดยินเรื่องของพระ เยซู เธอก็เบียดคน
เขามาอยูหลังพระองค และแตะเสื้อคลุมของ
พระองค ๒๘ เพราะเธอคิดในใจวา “ถาฉันแค
แตะเสื้อผาของเขาเทานัน
้
ฉันก็จะหายจาก
โรค” ๒๙ เลือดที่ไหลอยูก็หยุดทันที และเธอ
ก็รูตัววาหายแลว ๓๐ พระ เยซูรูทันทีวาฤทธิ ์

*๕:๑

เกราซา มัทธิว ๘:๒๘ เขียนวา กาดารา

†๕:๙

กอง หนึ่งกองของทหารโรมันในสมัยโบราณมีทหารประมาณสามพันถึงหกพันคน

‡๕:๒๐

แควนเดคาโปลิศ หรือแควนทศบุรี เป็ นชื่อในภาษากรีก แปลวา “สิบเมือง” ตัง้ อยู
ทางฝั ่ งตะวันออกของทะเลสาบกาลิลี
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ในตัวของพระองคไดแผ ซานออกไป จึงหัน
ไปถามฝูงชนวา “ใครแตะเสื้อเรา”
๓๑ พวกศิษยก็ตอบวา “อาจารย ดูสิ มีคน
มากขนาดไหนที่เบียด เสียดอาจารยอยู แลว
อาจารยยังจะมาถามอีกวา ‘ใครแตะตัวเรา’”
๓๒ แตพระองคยังคงมองไปรอบๆเพื่อจะหา
คนทํา ๓๓ ฝ ายหญิงนัน
้ ก็กลัวจนตัวสัน
่ เพราะ
เธอรูวาเกิดอะไรขึ้นกับเธอ เธอจึงออกมากม
ลงกราบพระองคและเลาความจริงที่เกิดขึ้น
ทัง้ หมดใหพระองคฟัง ๓๔ พระ เยซูจึงพูดกับ
เธอวา “ลูกเอย ความเชื่อของเจาทําใหเจา
หายแลว ไปเป็ นสุขเถิด ไมตองทรมานอีก
ตอไป”
๓๕ ขณะที่พระองคยังพูดอยูนัน
้ มีคนจาก
บานของไย รัสมาบอกเขาวา “ลูกสาวของ
ทานตายแลว ไม ตองรบกวนอาจารยอีกตอ
ไปแลว”
๓๖ พระ
เยซูไดยินที่พวกเขาคุยกันจึง
บอกไย รัสวา “ไมตองกลัวหรอก ขอใหเชื่อ
เทานัน
้ ”
๓๗ พระองคไมใหคนตามพระองคไป
นอกจากเป โตร ยาก อบ และยอหนน องชาย
ของยาก อบ ๓๘ เมื่อพวกเขามาถึงบานของ
ไย รัส
พระองคก็เห็นความชุลมุนวุนวาย
และผูคนรองไหครํ่าครวญดัง
ลัน
่ ไปหมด
๓๙ พระองคเขาไปในบานและบอกกับพวก
เขาวา “ทําไมพวกคุณถึงรองหมรองไหเสียง
ดังวุนวายกันไปหมด เด็กคนนัน
้ ยังไมตาย
แตกําลังนอน หลับอยู” ๔๐ แตพวกเขากลับ
หัวเราะเยาะพระองค
พระองคจึงสัง่ ใหทุก
คนออกไป แลวพาพอ แมของเด็กกับศิษย
ตามพระองคเขาไปในหองที่เด็กคนนัน
้ อยู
๔๑ พระองคจับมือของเด็กแลวพูดวา
“ทา
ลิธา คูม” (แปลวา “หนูจา เราบอกใหหนูลุก
ขึ้น”) ๔๒ เด็กหญิงก็ลุกขึ้นมาทันที และเดิน
ไปรอบๆหอง (เด็กหญิงคน นี้อายุสิบ สองปี )
ทุกคนตางตก ตะลึง ๔๓ พระ เยซูสัง่ พวกเขา
ไมใหเลาเรื่อง นี้ใหใครฟั ง และบอกใหหา
อะไรมาใหเด็กกินดวย

*๖:๑๑
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พระเยซูกลับบาน
(มธ. ๑๓:๕๓-๕๘; ลก. ๔:๑๖-๓๐)
๑ พระ

๖ เดิม

เยซูไปจากที่นัน
่ และกลับไปบาน
พวกศิษยก็ติดตามไปดวย ๒ เมื่อ
ถึงวันหยุดทางศาสนา พระองคก็สัง่ สอนอยู
ในที่ ประชุมของชาว ยิว มีคนมากมายที่ท่ งึ
ในคํา สอนของพระองค และพูดกันวา “เขา
ไปเอาความ รูแบบ นี้มาจากไหน แลวทําการ
อัศจรรยเหลา นี้ไดยัง ไง ๓ เขาเป็ นแคชางไม
ลูกของมา รีย พี่ ชายของยาก อบ โย เสส ยู
ดาส และซี โมน และพวกน องสาวของเขาก็
อยูในเมืองนี้กับพวกเราอีกดวย” พวกเขาจึง
ขุนเคืองพระองค
๔ พระเยซูจึงพูดกับพวกเขาวา “ผู พูด แทน
พระเจาได รับเกียรติในทุกที่ ยกเวนในบาน
เมือง ในหมูญาติพี่ น อง และในครอบครัว
ของตัว เอง” ๕ เมื่ออยูที่นัน
่ พระ เยซูจึงไม
สามารถทําการอัศจรรยไดนอกจากวางมือ
รักษาคนป วยไมกี่คน ๖ พระองคแปลก ใจที่
พวกเขาไมมีความ เชื่อในพระองค พระองค
จึงไปสอนที่หมูบานใกลเคียงแถวนัน
้ แทน
พระเยซูสงศิษยเอกสิบสองคนออกไป
(มธ. ๑๐:๑, ๕-๑๕; ลก. ๙:๑-๖)
๗ พระองคเรียกศิษยเอกทัง
้ สิบ

สองคนมา
แลวสงพวกเขาออกไปเป็ นคูๆพระองคทําให
พวกเขามีสิทธิ อํานาจเหนือวิญญาณชัว
่ ทัง้
หลาย ๘ และสัง่ วา “อยาเอาอะไรติดตัวไป
เลยนอกจากไม เทา ไมตองเอาอาหาร ถุง
ยามหรือเงินติดตัวไป ๙ ใหใสรองเทาไดแต
ไมตองเอาเสื้อผาสํารองไป” ๑๐ พระองคพูด
กับพวกเขาวา “บานไหนที่ตอนรับคุณ ก็ให
อยูที่บานนัน
้ ตลอดจนกวาจะจากเมืองนัน
้ ไป
๑๑ แตถาที่ไหนไมตอนรับหรือไมฟังพวกคุณ
ก็ใหออกไปจากที่นัน
่
และใหสะบัดฝ ุนออก
จากเทา *ดวย เพื่อเป็ นการเตือนพวกเขา”
๑๒ พวกศิษยของพระองคก็ออกไปสัง
่ สอน
ใหผูคนกลับ ตัวกลับ ใจเสีย ใหม ๑๓ พวกเขา
ขับผีชว
ั ่ ออกไปหลายตน ทานํ้ ามันมะกอกให

สะบัดฝ ุนออกจากเทา หมาย ถึง พวกศิษยของพระ เยซูจะไมคบคาสมาคมกับคน
พวก นี้ เพราะไมยอมรับคํา สอนของพระเจา คนพวก นี้จะตองถูกลงโทษ และพวกศิษยก็ไม
ตองรับผิดชอบเพราะไดเตือนพวกนี้แลว
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กับคนเจ็บ ป วยเป็ นจํานวนมาก
พวกเขาจนหาย
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และรักษา

เฮโรดสั่งตัดหัวยอหนคนทําพิธีจุมนํ ้า
(มธ. ๑๔:๑-๑๒; ลก. ๙:๗-๙)
๑๔ กษัตริยเฮ

โรด *ไดยินชื่อเสียงของพระ
เยซูเพราะคนพูดกันไปทัว
่
บาง คนพูดวา
“เขาตองเป็ นยอหนคนทําพิธี จุม นํ้ าที่ฟ้ ื น ขึ้น
จากความ ตายแนๆถึงทําการ อัศจรรยพวก นี้
ได”
๑๕ บางคนพูดวา “เขาคือเอลียาห” และบาง
คนพูดวา “เขาคือผู พูด แทน พระเจาเหมือน
กับผู พูด แทน พระเจาคนอื่นๆในสมัยโบราณ
นัน
้ ”
๑๖ เมื่อเฮ โรดไดยินเรื่องพวก นี้ พระองค
พูดวา “ตองเป็ นยอหน คนที่เราสัง่ ใหตัด หัว
ฟื้ น ขึ้นจากตายแนๆ” ๑๗ เพราะเฮ โรดเองที่
เป็ นคนสัง่ ใหจับยอหนลามโซและขังคุกไว
เพราะเห็นแกนางเฮโรเดีย สภรรยาของฟี ลิป
น องชายของเฮ โรด ๑๘ เพราะยอหนไดเตือน
กษัตริยเฮ โรดบอยๆวา “พระองคทําไมถูก
ที่เอาภรรยาน องชายมาเป็ นภรรยาตัว เอง”
๑๙ ทําใหเฮ โร เดีย สแคน ใจอยากจะฆายอหน
แตก็ทําไมได ๒๐ เพราะกษัตริยเฮ โรดกลัว
ยอหน พระองครูวายอหนเป็ นคนที่ทําตามใจ
พระเจา และเป็ นคนของพระเจาจริงๆ จึง
ปกป องยอหนไว ทุกครัง้ ที่เฮ โรดฟั งยอหน
สอนก็ลําบากใจ แตก็ยังชอบฟั ง
๒๑ แลวโอกาสของนางเฮ โร เดีย สก็มาถึง
เมื่อเฮ โรดจัดงานวัน เกิดของพระองคข้ น
ึ
พระองคเชิญพวกขาราชการชัน
้ สูง
นาย
ทหารชัน
้ ผูใหญ
และคนสําคัญๆของแควน
กา ลิ ลีมาในงาน ๒๒ ลูกสาวของนางเฮ โร เดีย
สเขามาเตนรํา ทําใหเฮ โรดและบรรดาแขก
เห รื่อถูก อกถูกใจมาก แลวกษัตริยเฮ โรดจึง
บอกกับหญิง สาวนี้วา “อยากไดรางวัลอะไรก็
ขอมาเลย เราจะให” ๒๓ พระองคยังสัญญา
อีกวา “เราจะใหทุกอยางที่เจาขอ แมกระทัง่
ครึ่งหนึ่งของอาณาจักรนี้”
๒๔ เธอก็ออกไปถามแมวา “แม หนูขออะไร
ดีคะ” แมตอบวา “ขอหัวของยอหนคนทําพิธี
จุมนํ้ าสิ”
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๒๕ แลวเธอก็รีบวิ่งเขาไปบอกกษัตริยวา
“ดิฉันขอหัวของยอหนคนทําพิธี จุม นํ้ าใสถาด
มาใหที่นี่คะ”
๒๖ กษัตริยเฮ โรดเสียใจมาก แตเพราะเขา
ไดสาบานไวแลวตอ หน าแขกเป็ นจํานวนมาก
เฮ โรดจึงไมกลาที่จะผิดคํา พูดกับเธอ ๒๗ เฮ
โรดจึงสัง่ ใหเพชฌฆาตไปตัด หัวของยอหน
๒๘ และเอาใสถาดมาใหกับเธอ
ในคุกทันที
แลวเธอก็เอาไปใหแมของเธอ ๒๙ เมื่อศิษย
ของยอหนรูเขาก็พากันมารับรางของยอหน
ไปฝั งไวในอุโมงค

พระเยซูเลี ้ยงคนหาพันคน
(มธ. ๑๔:๑๓-๒๑; ลก.
๙:๑๐-๑๗; ยน. ๖:๑-๑๔)
๓๐ พวกศิษยที่พระ

เยซูสงออกไป ไดกลับ
มาหาพระองค
และเลาเรื่องทุกอยางที่ได
ทําและสอนใหพระองคฟัง
แลวพระ เยซู
บอกพวกเขาวา ๓๑ “พวกเราไปหาที่เงียบๆ
พัก ผอนกันเถอะ” เพราะมีผูคนเป็ นจํานวน
มากมาหาพระองค จนไมมีเวลาแมแตจะกิน
อาหารกัน
๓๒ พวกเขาจึงลงเรือไปยังที่เปลี่ยวเพื่ออยู
กันเฉพาะพวกเขา ๓๓ แตก็มีคนจํานวนมาก
เห็นพวกเขาจากไปและจําเขาได
จึงมีคน
มากมายจากหมูบานตางๆรีบเดินตามไปที่
นัน
่ และไปถึงกอนพวกเขา ๓๔ เมื่อพระองค
มาถึงฝั ่ งก็เห็นฝูง ชนเป็ นจํานวนมากรออยู
กอนแลว พระองครูสึกสงสาร เพราะพวกเขา
เหมือนฝูง แกะที่ไมมีผู เลีย
้ ง พระองคจึงเริ่ม
สัง่ สอนพวกเขาหลายเรื่อง
๓๕ เมื่อมันเริ่มเย็นมาก
พวกศิษยมาบอก
พระองควา “ที่นี่เปลี่ยวมาก และนี่ก็เย็นมาก
แลว ๓๖ สงพวกนี้กลับไปเถอะ พวกเขาจะได
เขาไปตามชนบท ตามหมูบานแถวๆนี้ และ
ไปหาซื้ออะไรกินกัน”
๓๗ แตพระองคกลับตอบวา
“พวกคุณหา
อะไรใหพวกเขากินสิ”
พวกเขาก็ตอบวา
“พวกเราตองใชถึงสอง
รอยเหรียญเงินที
เดียวนะครับ ถึงจะพอซื้ออาหารมาเลีย
้ งคน
พวกนี้”

*๖:๑๔ กษั ตริยเฮโรด คือเฮโรด แอนติ ปาส ปกครองกาลิ ลีและเปเรียในชวง ๔ ปี กอนพระ
เยซูเกิดจนค.ศ ๓๙ เป็ นลูกของกษัตริยเฮโรดมหาราช
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๓๘ พระเยซูพูดกับพวกเขาวา “ไปดูสิวาคุณ
มีขนมปั งอยูกี่กอน” เมื่อพวกเขารูก็กลับมา
บอกวา
“มีขนมปั งหากอนกับปลาสองตัว
ครับ”
๓๙ พระองคจึงสัง
่ ใหพวกเขาไปจัดการให
ชาว บานนัง่ กันเป็ นกลุมๆบนพื้นที่มีหญาขึ้น
๔๐ พวกชาวบานนั ง
เขียวชอุมแถวนัน
้
่ กัน
เป็ นกลุมๆ กลุมละหนึ่ง รอยบาง หา สิบบาง
๔๑ แลวพระองคหยิบขนมปั งหากอนและปลา
สองตัวขึ้นมา มองขึ้นไปบนสวรรคขอบคุณ
พระเจา แลวหักขนมปั งสงใหกับพวกศิษย
ไปแจกชาวบาน และพระองคแบงปลาสอง
ตัวนัน
้ แจกพวกเขาทุกคนดวย ๔๒ ทุกคนกิน
กันจนอิ่ม ๔๓ แลวพวกศิษยเก็บเศษขนมปั ง
และปลาที่เหลือไดสิบ สองเขงเต็มๆ ๔๔ นับ
เฉพาะผูชายที่มากินไดถึงหาพันคน

พระเยซูเดินบนทะเล
(มธ. ๑๔:๒๒-๓๓; ยน. ๖:๑๖-๒๑)
๔๕ ทันทีหลังจากที่กินเสร็จ

พระองคให
พวกศิษยลงเรือขามฟากไปกอนลวงหน า ไป
ยังเมืองเบธ ไซ ดา สวนพระองคยังรอสงชาว
๔๖ หลังจากชาวบานกลับหมดแลว
บานอยู
พระองคข้ น
ึ ไปอธิษฐานที่บนภูเขา
๔๗ ในคืนนั น
้ เรือของพวกศิษยยังลอยอยู
กลางทะเลสาบ สวนพระองคอยูบนฝั ่ งเพียง
คนเดียว ๔๘ พระองคเห็นพวกศิษยกําลังพาย
เรืออยูดวยความ ยากลําบากเพราะมีลมแรง
มากตานเรือไว ระหวางตีสามถึงหกโมงเชา
นัน
้ พระองคเดินบนนํ้ ามาหาพวกเขา และทํา
๔๙ เมื่อพวกศิษย
ทาเหมือนจะเดินผานไป
เห็นพระองคเดินอยูบนนํ้ า ก็คิดวาเป็ นผี เลย
๕๐ เพราะตกใจกลัวมาก
รองตะโกนกันลัน
่
แตในทันใด นัน
้ พระองคก็พูดกับพวกเขาวา
“ไมตองตกใจ เราเอง ไมตองกลัว” ๕๑ จาก
นัน
้ พระองคก็ข้ น
ึ ไปอยูบนเรือกับพวกเขา
แลวลมก็สงบ ลง พวกเขาประหลาด ใจมาก
๕๒ เพราะพวกเขายังมีใจที่แข็ง
กระดางอยู
จึงยังไมเขาใจถึงการ อัศจรรยที่พระองคเพิ่ง
ทําไปกับขนมปั งหากอนนัน
้

*๗:๔
†๗:๗
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พระเยซูรักษาคนไมสบาย
(มธ. ๑๔:๓๔-๓๖)
๕๓ เมื่อขามฟากมาก็มาถึงฝั ่ งเมืองเยน

เน
ซา เรท พวกศิษยก็ผูกเรือไว ๕๔ พอลงจาก
เรือ ชาวบานก็จําพระองคได ๕๕ พวกเขาวิ่ง
ไปบอกคนอื่นๆทัว
่ บริเวณนัน
้
และหามคน
ป วยใสแครมาหาพระองค ไมวาพระองคจะ
อยูที่ไหนก็ตาม ๕๖ ไม วาพระองคจะเขาไปใน
หมูบาน หรือในเมือง หรือในชนบท ชาวบาน
ก็จะนํ าคนป วยมาวางไวที่ตลาด และพวกคน
ป วยตางออนวอนขอแคแตะพูที่ชายเสื้อ คลุม
ของพระองค และทุกคนที่ไดแตะก็หายกัน
หมด
คําสอนของบรรพบุรุษ
(มธ. ๑๕:๑-๒๐)
๑ พวกฟาริ สี

๗ บางคนที่มาจากเมืองเยรูซาเล็ม

กับพวกครูผู สอนกฎปฏิบัติ
พา
กันมาหาพระ เยซู ๒ พวกเขาเห็นศิษยบาง
คนของพระ เยซู กินอาหารโดยไมไดลาง
มือ ๓ (พวกฟา ริ สี และคน ยิวทุกคนจะไม
กินอาหารจนกวาจะไดลางมือตามประเพณี
๔ เมื่อกลับมาจากตลาด
ที่บรรพบุรุษทํามา
พวกเขาก็ตองทําพิธี จุมตัว เองกอนที่จะกิน
ขาว นอกจาก นี้ ยังรักษาประเพณีอ่ น
ื ๆอีก
มากมายเชน การลางถวย เหยือก หมอทอง
สัมฤทธิ ์ และเกาอีเ้ อนสําหรับกินขาว) *
๕ ดัง นั น
้ พวกฟา ริ สีและพวกครูสอนกฎ
ปฏิบัติพวก นี้ถามพระ เยซูวา “ทําไมศิษย
ของคุณถึงไมทําตามประเพณีที่สืบทอดกัน
มาจากบรรพบุรุษ ทําไมพวกเขาถึงไมลางมือ
กอนกินอาหาร”
๖ พระองคจึงตอบวา “อิส ยาหผู พูด แทน
พระเจา พูดไวถูก ตองเลยเกี่ยว กับพวกหน า
ซื่อใจคดอยางพวกคุณที่วา
‘คนพวกนี้นับถือเราแตปากเทานัน
้
แตใจของพวกเขาหางไกลจากเรามาก
๗ จึงไมมีประโยชน ที่เขาจะบูชาเรา
เพราะสิ่งที่เขาสอนกันนัน
้ เป็ นแคกฎที่มนุษย
ตัง้ ขึ้น’ †

และเกาอี ้เอนสําหรับกินขาว ฉบับภาษาเดิมบางฉบับไมมีคํานี้
อางมาจากหนังสือ อิสยาห ๒๙:๑๓
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๘ พวกคุณละเลยคํา สัง
่ ของพระเจา

เพื่อจะได
ไปทําตามประเพณีที่มนุษยสอนตอๆกันมา”
๙ แลวพระเยซูพูดอีกวา “พวกคุณนี่ เหลี่ยม
จัดนะ เขาใจหลีกเลี่ยงคํา สัง่ ของพระเจา
เพื่อจะไดไปทําตามประเพณีที่สืบทอดกันมา
๑๐ อยางเชน โมเสสสอนวา ‘ใหเคารพนั บถือ
พอแมของตน’ *และ ‘คนที่สาปแชงพอแม
ตองตาย’ †๑๑ แตพวกคุณกลับสอนวาไมผิด
ที่จะบอกพอแมวา ‘สิ่งที่ลูกจะเอามาชวยพอ
แมไดนัน
้
ลูกไดยกใหกับพระเจาไปหมด
แลว’ ๑๒ ทําอยางนี้เทากับวาพวกคุณสอนเขา
ไมใหชวย เหลืออะไรพอแมเลย ๑๓ แบบ นี้
พวกคุณก็เลยยกเลิกพระ คําของพระเจา แต
ไปทําตามประเพณีที่สืบทอดกันมา และพวก
คุณยังทําอยางนี้กับอีกหลายๆเรื่องดวย”
สิ่งที่ทําใหสกปรกในสายตาพระเจา
๑๔ พระองคเรียกฝูง

ชนเขามา และพูดวา
“ฟั งใหดีๆและเขาใจซะดวยวา ๑๕ ไมมีอะไร
เลยที่คนกินเขาไปแลว ทําใหเขาสกปรกใน
สายตาพระเจา
มีแตสิ่งที่ออกมาจากขาง
ในตัวเขาเทานัน
้
ที่จะทําใหเขาสกปรกใน
สายตาพระเจา” ๑๖ ‡
๑๗ หลัง จากที่พระเยซูแยกกับชาวบานแลว
พระองคไดเขาไปในบาน พวกศิษยก็เขามา
ถามเกี่ยวกับเรื่องเปรียบเทียบนี้ ๑๘ พระองค
บอกวา “พวกคุณยังไมเขาใจอีกเหรอ ไมมี
อะไรหรอกที่คนกินเขาไปแลวจะทําใหเขา
สกปรกในสายตาพระเจา ๑๙ เพราะมันไมได
เขาไปในจิตใจ แตมันตกลงไปในทอง แลวก็
ถายออกมา” (ที่พระองคพูดอยาง นี้ ก็แสดง
วาอาหารทุกชนิดสะอาดกินไดหมด)
๒๐ พระองคก็พูดตอวา
“สิ่งที่ออกมาจาก
ตัวคนนัน
่ แหละที่ทําใหคนสกปรกในสายตา
พระเจา ๒๑ เพราะที่ออกมาจากตัวก็ออกมา
จากจิตใจ
และใจนี่เองเป็ นที่มาของความ
คิดชัว
่ ราย ความ ผิด บาปทาง เพศ การ ลัก
ขโมย การ ฆา กัน ๒๒ การ มีชู ความ โลภ
*๗:๑๐
†๗:๑๐
‡๗:๑๖
¶๗:๒๖
§๗:๓๑
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ความ ชัว
่ ตางๆ การ หลอก ลวง ราคะ ตัณหา
การอิจฉาริษยา การนินทาวา ราย ความเยอ
หยิ่ง จองหอง และ ความ โง เขลา ๒๓ สิ่งชัว
่
รายทัง้ หมดนี้ออกมาจากขางในและทําใหคน
สกปรกในสายตาพระเจา”
พระเยซูชวยผูหญิงกรีก
(มธ. ๑๕:๒๑-๒๘)
๒๔ พระ

เยซูจากที่นัน
่ เขาไปยังเขตแดน
เมืองไทระ
แลวพระองคเขาไปอยูในบาน
หลังหนึ่ง ไมตองการใหคนรู แตก็ไมสามารถ
ซอนตัวได
๒๕ พอหญิงคนหนึ่ งที่มีลูกสาวที่ถูกผีชัว
่
สิงอยูรูวาพระองคมา
เธอจึงมากราบแทบ
เทาของพระ เยซู ๒๖ หญิงคน นี้เป็ นคนกรีก
¶เกิดที่แควนฟี นี เซียในประเทศซีเรีย เธอมา
ขอรองใหพระเยซูชวยขับ ไลผีชัว
่ ที่สิงลูกสาว
ของเธออยู
๒๗ แลวพระองคพูดวา “มันไมถูก ตองที่จะ
เอาอาหารของลูกๆไปโยนใหหมากิน ตองให
ลูกๆกินอิ่มเสียกอน”
๒๘ แตเธอตอบวา “ใชคะทาน แตหมาก็ยัง
ไดกินเศษอาหารของเด็กๆที่ตกอยูใตโตะ
เลย”
๒๙ พระองคพูดวา “ตอบไดดีมาก กลับไป
บานเถอะ เพราะผีชัว
่ ไดออกจากลูกสาวคุณ
แลว”
๓๐ เมื่อเธอกลับถึงบาน ก็เห็นลูกสาวนอน
อยูบนเตียง และผีชัว
่ ไดออกไปแลว
พระเยซูรักษาคนที่หูหนวกและเป็ นใบ
๓๑ พระองคออกจากเขตแดนของเมือง

ไทระ และเดินผานเมืองไซ ดอน เพื่อจะไป
ที่ทะเลสาบกา ลิ ลี โดยผานทางแควนเดคา
โป ลิศ §๓๒ มีคนพาชายหู หนวกคนหนึ่งที่พูด
ไมคอยไดมาหาพระ เยซู พวกเขาขอรองให
พระองควางมือบนชายคนนี้

อางมาจากหนังสือ อพยพ ๒๐:๑๒ และ หนังสือ เฉลยธรรมบัญญัติ ๕:๑๖
อางจากหนังสือ อพยพ ๒๑:๑๗ และ เลวีนิติ ๒๐:๙
ขอนี้ บางฉบับมีขอความวา “ใครมีหู ก็ฟังไวดีๆ”
คนกรีก คือไมใชคนยิว มักจะเรียกวาเป็ นคนตางชาติ

แควนเดคาโปลิศ หรือแควนทศบุรี เป็ นชื่อในภาษากรีก แปลวา “สิบเมือง” ตัง้ อยู
ทางฝั ่ งตะวันออกของทะเลสาบกาลิลี

มาระโก ๗:๓๓
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๓๓ พระองคพาชายคน
นี้หลีกหางไปจาก
ผูคน พระองคเอานิ้วแยงเขาไปในหูของเขา
แลวเอานํ้ าลายที่พระองคบวนออกมาไปแตะ
ที่ลิน
้ ของเขา ๓๔ แลวพระองคเงยหน ามอง
ทองฟ า จากนัน
้ ถอน ใจยาว แลวพูดกับชาย
คนนัน
้ วา “เอฟฟาธา” แปลวา “เปิ ดสิ” ๓๕ หู
ของเขาก็ไดยินทันที และลิน
้ ของเขาก็ไมขัด
และพูดไดคลองชัดเจน
๓๖ พระองคสง
ั ่ พวกเขาไมใหเลาเรื่องพวก
นี้ใหใครฟั ง แตยิ่งพระองคสัง่ หามมากเทาไร
พวกเขาก็ยิ่งรํ่า ลือกันมากขึ้นเทานัน
้ ๓๗ คน
ที่ไดยินก็ประหลาด ใจมากและพูดวา “ทุก
อยางที่เขาทํานัน
้ ยอด เยี่ยมจริงๆขนาดคนหู
หนวกยังทําใหไดยิน และคนใบยังทําใหพูด
ได”

พระเยซูเลี ้ยงคนสี่พันคน
(มธ. ๑๕:๓๒-๓๙)
๑ มีอีกครัง
้ หนึ่งที่ชาว

๘ อยูกับพระ

บานมากมายมา
เยซู
พวกเขาไมมีอาหาร
กิน
พระ เยซูจึงเรียกพวกศิษยมาบอกวา
๒ “สงสารคนพวก นี้ จริงๆเพราะเขาอยูที่นี่กับ
เรามาสามวันแลว
และไมมีอะไรกินดวย
๓ ถาเราสงพวกเขากลับบานไปทัง
้ ๆที่ยังหิว
อยู พวกเขาจะตองเป็ นลมกลาง ทางแนๆ
และบางคนก็มาไกลมากดวย”
๔ พวกศิษยบอกวา “ในที่เปลาเปลี่ยวแหง
แลงอยางนี้ จะไปหาอาหารที่ไหนมาเลีย
้ งคน
ตัง้ เยอะแยะขนาดนี้ละครับ”
๕ พระองคเลยถามวา “พวกคุณมีขนมปั งกี่
กอน” พวกเขาตอบวา “เจ็ดกอนครับ”
๖ พระองคจึงสัง
่ ใหฝูง ชนนัง่ ลงกับพื้น แลว
พระองคเอาขนมปั งเจ็ดกอนมา
ขอบคุณ
พระเจา แลวหักขนมปั งสงใหกับพวกศิษย
เอาไปแบงใหกับฝูง ชนกินกัน ๗ พวกเขามี
ปลาตัวเล็กๆอยูไมกี่ตัว พระองคก็ขอบคุณ
พระเจาสําหรับปลาเหลานัน
้ และบอกใหพวก
ศิษยเอาไปแจก ๘ พวกเขากินกันจนอิ่ม และ
พวกศิษยเก็บเศษอาหารที่เหลือไดถึงเจ็ดเขง
เต็มๆ ๙ มีประมาณสี่ พันคนที่อยูที่นัน
่ หลัง
จากกินเสร็จ พระองคสงพวกเขากลับบาน

*๘:๑๕
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๑๐ แลวพระองคกับพวกศิษยพากันลงเรือไป

แควนดาลมานูธา
พวกฟาริสีมาทดลองพระองค
(มธ. ๑๖:๑-๔)
๑๑ พวกฟาริ สีไดมาโต เถียงพระองคและทา

ใหพระองคทําเรื่องอัศจรรยใหดูเพื่อพิสูจนวา
พระองคมาจากพระเจาจริง ๑๒ พระ เยซูถอน
ใจยาวและพูดวา “ทําไมคนสมัย นี้ชอบเรียก
ใหทําสิ่งอัศจรรยกันนัก เราขอบอกใหรูวาจะ
ไมทําสิ่งอัศจรรยอะไรใหดูทงั ้ นัน
้ ” ๑๓ แลว
พระองคก็ลงเรือขามทะเลสาบไปอีกฝั ่ ง
เชือ
้ ฟูของพวกฟาริสีและพวกเฮโรด
(มธ. ๑๖:๕-๑๒)
๑๔ พวกศิษยลืมเอาขนมปั งมาดวย

เลยมี
ขนมปั งอยูแคกอนเดียวในเรือ ๑๕ พระ เยซู
เตือนพวกเขาวา “ระวังเชื้อ *ของพวกฟาริ สี
และของเฮโรดไวใหดี”
๑๖ พวกเขาพูดกันวา “ที่อาจารยพูดอยางนี้
ก็เพราะพวกเราไมมีขนมปั งไง”
๑๗ พระองครูวาพวกเขากําลังพูดเรื่องอะไร
กัน จึงพูดวา “ทําไมพวกคุณถึงพูดกันแต
เรื่องไมมีขนมปั ง ยังไมเห็นหรือเขาใจกันอีก
เหรอ ใจแข็ง กระดางมากขนาดนัน
้ เชียวหรือ
๑๘ มีตาก็มองไมเห็น มีหูก็ไมไดยิน จําไมได
แลวหรือ ๑๙ ตอนที่เราเลีย
้ งคนหา พันคนดวย
ขนมปั งหากอน พวกคุณเก็บเศษที่เหลือไดกี่
เขง” พวกเขาตอบวา “สิบสองเขงครับ”
๒๐ “แลวตอนที่เราเลีย
้ งคนสี่ พันคนดวย
ขนมปั งเจ็ดกอนละ พวกคุณเก็บเศษที่เหลือ
ไดกี่เขง” พวกเขาก็ตอบวา “เจ็ดเขงครับ”
๒๑ แลวพระองคจึงพูดวา
“ขนาดทําใหดู
อยางนี้แลวยังไมเขาใจอีกหรือ”
พระเยซูรักษาคนตาบอดที่เบธไซดา
๒๒ เมื่อพวกเขามาถึงเมืองเบธ ไซ ดา

มีคน
พาคนตาบอดมาหาพระองค
ออนวอนให
พระองคแตะ ตองเขา ๒๓ พระองคก็จูงมือ
คนตาบอดออกมานอกหมูบาน พระองคถม
นํ้ าลายใสตาทัง้ สองขางของคนตาบอดนัน
้

เชือ
้ เป็ นสัญลักษณของสิ่งที่ไมดี ที่มีอิทธิพลมากในการชักจูงใหเราทําตาม เหมือนกับ
เชื้อฟูนิดเดียวก็มีอิทธิพลกับแป งดิบกอนใหญ
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และวางมือบนตัวเขาแลวถามวา “มองเห็น
หรือยัง”
๒๔ คนตาบอดเงยหน าขึ้นมาดูและบอกวา
“เห็นคนครับ
แตเหมือนตนไมเดินไปเดิน
มา”
๒๕ พระองคก็เลยวางมือบนตาของเขาอีก
ครัง้ หนึ่ง คนตาบอดก็ไดเพง ดู ตาของเขาก็
หาย สนิท มอง เห็นทุกสิ่งทุกอยางชัดเจน
๒๖ พระองคบอกใหเขากลับบานโดยบอกวา
“อยาเขาไปในหมูบานนัน
้ ”
เปโตรพูดวาพระเยซู
เป็ นกษัตริยผูย่ง
ิ ใหญ
(มธ. ๑๖:๑๓-๒๐; ลก. ๙:๑๘-๒๑)
๒๗ พระ
เยซูและพวกศิษยเดินทางไปที่
หมูบานใกลๆเมืองซี ซารี ยาแควนฟี ลิ ป ปี ใน
ระหวางทางนัน
้ พระองคถามพวกศิษยวา
“คนอื่นๆเขาวาเราเป็ นใครกัน”
๒๘ พวกเขาก็ตอบวา บางคนวา “เป็ นยอหน
คนทําพิธี จุม นํ้ า บางคนวา เป็ นเอลี ยาห และ
มีบางคนวา เป็ นผูพูดแทนพระเจาคนหนึ่ง”
๒๙ แลวพระองคถามวา
“แลวพวกคุณ
ละ คิดวาเราเป็ นใคร” เป โตรตอบวา “เป็ น
กษัตริยผูยิ่งใหญคนนัน
้ ”
๓๐ พระองคจึงเตือนพวกศิษยไมใหบอกคน
อื่นวาพระองคเป็ นใคร

พระเยซูทํานายถึงความตายของพระองค
(มธ. ๑๖:๒๑-๒๘; ลก. ๙:๒๒-๒๗)
๓๑ แลวพระ

เยซูเริ่มสอนใหพวกเขารูวา
“บุตรมนุษยจะตองทน ทุกข ทรมานหลาย
อยาง พวกผูนําชาวยิว พวกหัวหน านักบวช
และพวกครูสอนกฎ ปฏิบัติจะไมยอมรับเขา
และเขาจะตองถูก ฆา แตเขาจะฟื้ นขึ้นมาอีก
ในวัน ที่สาม” ๓๒ พระองคเลาเรื่อง นี้ใหพวก
เขาฟั งอยางชัดเจน เป โตรจึงดึงพระองค
ไปขางๆแลวตอวาพระองคที่พูดอยางนัน
้
๓๓ พระองคก็หันไปดูพวกศิษยแลวดุเป โตร
วา “ไปใหพน ไอซาตาน เปโตร เพราะแกไม
ไดคิดแบบพระเจา แตคิดแบบมนุษย”
๓๔ พระองคเรียกชาว
บานกับศิษยเขา
มาแลวพูดวา
“ถาใครอยากจะติดตามเรา
*๙:๔
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คนนัน
้ ตองเลิกตามใจตัว เอง และแบกไม
กางเขนของตนตามเรามา ๓๕ คนที่อยากจะ
เอาตัวรอดจะไมรอด
แตคนที่ยอมสละตัว
เองเพื่อเราและขาวดีนัน
้ จะรอด ๓๖ มันจะได
กําไรตรงไหน ถาไดโลกทัง้ ใบ แตตัง เองถูก
ทําลายไป ๓๗ เขาจะเอาอะไรไปแลกเพื่อจะ
ไดตัว เองกลับคืนมาหรือ ๓๘ ในยุคชัว
่ ราย นี้
ถาคนไหนอับอายที่จะยอมรับเราและถอยคํา
ของเรา บุตรมนุษย ก็จะอับอายที่จะยอมรับ
คนนัน
้ ดวยเหมือนกันในวันที่บุตรมนุษย
เสด็จกลับมาพรอมกับสงา ราศีของพระ บิดา
์ ิทธิ”์
และพรอมกับเหลาทูตสวรรคที่ศักดิส
๑ แลวพระองคพูดกับพวกเขาวา
“เรา
จะบอกใหรูวา มีบาง คนในที่นี้จะยังไม
ตาย จนกวาจะไดเห็นอาณาจักรของพระเจา
มาพรอมกับฤทธิเ์ ดชเสียกอน”

๙

พระเยซูอยูกับโมเสส และเอลียาห
(มธ. ๑๗:๑-๑๓; ลก. ๙:๒๘-๓๖)
๒ หกวันตอ

มาพระ เยซูไดพาเป โตร ยาก
อบ และยอหน ขึ้นไปบนภูเขาสูงกัน แลว
ลักษณะของพระเยซูก็เปลี่ยนไปตอหน าพวก
เขา ๓ เสื้อผาของพระองคกลายเป็ นสี ขาว
เปลงประกายแวววับ ขาวกวาที่คนฟอกผา
ในโลกนี้จะฟอกใหขาวขนาดนี้ได ๔ แลวพวก
เขาก็เห็นเอ ลี ยาหกับโมเสส *กําลังคุยอยูกับ
พระเยซู
๕ เป โตรบอกพระ เยซูวา “อาจารยครับ ดี
มากเลยที่พวกเราอยูที่นี่ พวกเราจะไดสราง
เพิง ขึ้นมาสามหลัง ใหอาจารยหลังหนึ่ง ให
โมเสสหลังหนึ่ง และใหเอลียาหอีกหลังหนึ่ง”
๖ (เป โตรไมรูวาจะพูดอะไรดี เพราะพวกเขา
กําลังตกใจกลัวมาก)
๗ จากนั น
้ ก็มีเมฆลอยมาปกคลุมพวกเขา
ไว
และมีเสียงพูดกองออกมาจากเมฆวา
“ทานผูนี้คือลูกรักของเรา ใหเชื่อฟั งทาน”
๘ พวกเขาก็หันไปดูรอบๆแตไมเห็นใคร
เลยนอกจากพระเยซู
๙ ขณะที่เดินลงมาจากภูเขา พระ เยซูสัง
่
หามพวกเขาไมใหเลาเรื่องที่เห็นนี้ใหใครฟั ง
จนกวาบุตรมนุษยจะฟื้ นขึ้นจากความตาย

เอลียาหกับโมเสส เป็ นสองผูนําชาวอิสราเอลที่สําคัญมากในสมัยพระคัมภีรเดิม

มาระโก ๙:๑๐

๑๐ พวกเขาก็ทําตามที่พระ เยซูสัง
่
แตก็
ถามกันเองวาที่พระองคพูดวา “ฟื้ นขึ้นจาก
ความตาย” หมายถึงอะไร
๑๑ พวกเขาถามพระองควา “ทําไมพวกครู
สอนกฎปฏิบัติถึงบอกวา เอลียาหตองมากอน
*”
๑๒ พระเยซูตอบวา “ถูกแลว เอลี ยาหตอง
มากอน เพื่อมาเตรียมทุกอยางใหเรียบรอย
แตทําไมถึงไดมีคําเขียนวา
บุตรมนุษยจะ
ตองทนทุกข ทรมานอยางแสน สาหัสและถูก
ทําใหอับอายขาย หน า ๑๓ เราจะบอกใหรูวา
เอลียาหก็ไดมาแลว และพวกเขาก็ทํากับเอลี
ยาหตามใจชอบของพวกเขา
เหมือนกับที่
เขียนไวในพระคัมภีร”

พระเยซูรักษาเด็กที่มีผีช่ว
ั สิงอยู
(มธ. ๑๗:๑๔-๒๐; ลก. ๙:๓๗-๔๓)
๑๔ เมื่อพวกเขาลงมาถึงที่ๆพวกศิษยคน

อื่นๆอยู ก็เห็นฝูง ชนจํานวนมากรุมลอมพวก
ศิษยเหลานัน
้
พวกครูสอนกฎ ปฏิบัติกําลัง
เถียงกับศิษยพวกนัน
้ อยู ๑๕ เมื่อฝูง ชนเห็น
พระ เยซู ก็รูสึกแปลก ใจมาก แลวพากันวิ่ง
มาตอนรับพระองค
๑๖ พระ เยซูถามวา
“กําลังเถียงกันเรื่อง
อะไร”
๑๗ ชายคนหนึ่ งในฝูง ชนตอบวา “อาจารย
ครับ ผมพาลูกชายมาหาทาน เขาถูกผีชัว
่ สิง
ทําใหพูดไมได ๑๘ ทุกครัง้ ที่มันแผลง ฤทธิ ์
ออกมา เด็กจะลม ลง นํ้ าลายฟูมปาก กัดฟั น
แนน ตัวแข็งทื่อไปหมด ผมขอใหพวกศิษย
ของทานขับผีชัว
่ ออกให แตพวกเขาก็ทําไม
ได”
๑๙ แลวพระเยซูพูดวา “พวกขาดความเชื่อ
เราจะตองอยูกับพวกคุณไปอีกนานแคไหน
เราจะตองอดทนกับพวกคุณไปถึงไหน พา
เด็กนัน
้ มานี่ซิ”
๒๐ พวกเขาก็พาเด็กมา เมื่อผีชัว
่ ในเด็กเห็น
พระ เยซู มันก็ทําใหเด็กชักกระตุกอยางแรง
ลมลงกลิง้ ไปกลิง้ มาบนพื้น นํ้ าลายฟูมปาก
๒๑ พระ เยซูก็ถามพอของเด็กวา
“เป็ น
อยาง นี้มานานแลวหรือยัง” พอเด็กตอบวา
*๙:๑๑
†๙:๒๙
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๒๒ ไอผีชัว
“เป็ นตัง้ แตเล็กๆเลยครับ
่ จะฆา
เขาหลายครัง้ แลว ทําใหตกลงไปในไฟบาง
หรือตกนํ้ าบาง
ถาอาจารยชวยไดก็โปรด
สงสารชวยพวกเราดวยเถิด”
๒๓ พระเยซูจึงตอบวา “ทําไมถึงพูดวา ‘ถา
อาจารยชวยได’
ทุกสิ่งทุกอยางเป็ นไปได
สําหรับคนที่เชื่อ”
๒๔ พอของเด็กจึงรีบรองบอกทันทีวา “ผม
เชื่อครับ ชวยทําใหผมเชื่อมากขึ้นดวยครับ”
๒๕ เมื่อพระองคเห็นวาคนเริ่มมามุงดูมาก
ขึ้น พระองคตวาดผีชัว
่ วา “ไอผีชัว
่ ที่ทําให
คนหู หนวกและเป็ นใบ เราสัง่ ใหแกออกมา
จากเด็กคนนัน
้ และอยาไดเขาสิงเขาอีกเป็ น
อันขาด”
๒๖ ผีชว
ั ่ ก็กรีด รองเสียงดัง มันทําใหเด็กชัก
กระตุกอยางแรง
แลวออกจากรางเด็กไป
เด็กนัน
้ ก็แน นิ่งเหมือนตายแลว มีเสียงบน
กันพึมพําวา “เขาตายแลว” ๒๗ แตพระ เยซู
จับมือของเด็กและพยุงเขาขึ้นมา เด็กก็ลุก
ขึ้นยืน
๒๘ เมื่อพระ เยซูเขาไปในบาน พวกศิษยมา
ถามพระองคสวนตัววา “อาจารย ทําไมพวก
เราถึงไลผีชว
ั ่ ตัวนัน
้ ไมไดละครับ”
๒๙ พระองคบอกวา
“มีทางเดียวที่จะไลผี
ชัว
่ ชนิดนี้ออกได คือตองอธิษฐาน” †

พระเยซูพูดถึงเรื่องความ
ตายของพระองคอีก
(มธ. ๑๗:๒๒-๒๓; ลก. ๙:๔๓-๔๕)
๓๐ พระ เยซูและพวกศิษยก็เดินทางตอโดย

ผานแควนกา ลิ ลี พระ เยซูไมอยากใหใคร
รูวาพระองคอยูที่ไหน เพราะกําลังสอนพวก
ศิษยอยู พระองคบอกเขาวา ๓๑ “บุตรมนุษย
จะตองถูกจับสงไปอยูในมือของมนุษย และ
เขาจะถูกฆา และหลัง จากนัน
้ สามวันเขาจะ
ฟื้ นขึ้นจากความตาย” ๓๒ พวกศิษยไมเขาใจ
วาพระองคกําลังพูดถึงเรื่องอะไร แตไมมีใคร
กลาถาม

เอลียาหตองมากอน อางมาจากหนังสือ มาลาคี ๔:๕-๖

มีทางเดียว … คือตองอธิษฐาน สําเนากรีกบางฉบับเพิ่มคําวา “คือตองอธิษฐานและ
อดอาหาร”

มาระโก ๙:๓๓
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มาระโก ๑๐:๒

โทษสําหรับผูท่ท
ี ําใหคนอื่นทําบาป
(มธ. ๑๘:๖-๙; ลก. ๑๗:๑-๒)

(มธ. ๑๘:๑-๕; ลก. ๙:๔๖-๔๘)
๓๓ เมื่อพวกเขามาถึงเมืองคา

เป อร นา อุม
ขณะที่อยูในบาน พระองคถามพวกศิษยวา
“ในระหวางทางพวกคุณเถียง กันเรื่องอะไร”
๓๔ ทุกคนเงียบหมด เพราะในระหวางทางนั น
้
พวกเขาเถียงกันเรื่องที่วาใครใหญที่สุด
๓๕ พระองคจึงนั ง
่ ลงเรียกศิษยทงั ้ สิบ สอง
คนเขามา แลวพูดวา “ถาใครอยากจะเป็ น
ใหญ
เขาจะตองเป็ นคนที่ต่าํ ตอยที่สุดและ
ยอมรับใชทุกคน”
๓๖ พระองคเอาเด็กเล็กๆคนหนึ่ งมายืนอยู
ขาง หน าพวกเขา พระองคโอบเด็กนัน
้ ไว
แลวสอนวา ๓๗ “คนที่ตอนรับเด็กเล็กๆอยาง
นี้เพราะเห็นแกเรา ก็เทากับคนนัน
้ ไดตอนรับ
เราดวย และคนที่ตอนรับเราก็ไมไดตอนรับ
แตเราเทานัน
้
แตยังไดตอนรับผู ที่สงเรามา
ดวย”
คนที่ไมไดตอตานพระ
เยซูก็เป็ นพวกพระองค
(ลก. ๙:๔๙-๕๐)
๓๘ ยอหนเลาใหพระ

เยซูฟังวา “อาจารย
ครับ
พวกเราเห็นชายคนหนึ่งขับผีชัว
่ ออก
โดยอางชื่อของอาจารย
พวกเราก็เลย
พยายามหามเขา เพราะเขาไมใชพวกเดียว
กับเรา”
๓๙ แตพระเยซูบอกวา “อยาไปหามเขาเลย
เพราะไมมีใครที่อางชื่อเราทําสิ่งอัศจรรย
แลวอีกประเดี๋ยวหนึ่งก็มาใส รายเรา ๔๐ คน
ที่ไมไดตอ ตานเราก็เป็ นพวกเรา ๔๑ ใครก็
ตามที่ใหน้ํ าพวกคุณดื่มเพราะพวกคุณเป็ น
คนของพระคริสต เรารับรองวา เขาจะได รับ
รางวัลตอบแทนอยางแนนอน

๔๒ ระหวางการ

ทําใหคนที่ต่าํ ตอยคนหนึ่ง
ในพวก นี้ที่ไว วางใจในเราหลงไปทําบาป กับ
การถูกถวงนํ้ าโดยมีหินโมแป ง *แขวนคอไว
อยางหลังนี้ก็ยังจะดีกวา ๔๓ ถามือขางหนึ่ง
ของคุณทําใหคุณทําบาป ตัดมันทิง้ ซะ เพราะ
มือดวนขางหนึ่งแลวมีชีวิตอยูกับพระเจา ก็ดี
กวามีมือครบทัง้ สองขาง แตตองตกนรกใน
ไฟที่ไมมีวันดับ ๔๔ †๔๕ ถาเทาขางหนึ่งของ
คุณทําใหคุณทําบาป ก็ตัดมันทิง้ ซะ เพราะ
เทาขางหนึ่งดวนแลวมีชีวิตอยูกับพระเจา ก็
ยังดีกวามีเทาครบทัง้ สองขางแตตองถูกโยน
ลงไปในนรก ๔๖ ‡๔๗ ถาตาของคุณทําใหคุณ
ทําบาปก็ควักทิง้ ซะ เพราะเหลือตาขางเดียว
แลวไดเขาไปอยูในอาณาจักรของพระเจา ก็
ยังดีกวามีตาสองขางแลวถูกโยนลงไปใน
นรก ๔๘ ที่เต็มไปดวยตัวหนอนที่ไมมีวันตาย
และไฟที่ไมมีวันดับ
๔๙ ทุกคนจะตองถูกชําระลาง ¶ดวยไฟแหง
ความทุกข”
๕๐ “เกลือนั น
้ ดี แตถาเกลือหมดรสเค็มแลว
พวกคุณจะทําใหมันกลับมาเค็มอีกไดอยาง
ไร ขอใหพวกคุณมีเกลือ §อยูในตัว คืออยู
ดวยกันอยางสงบสุข”
การหยา ราง
(มธ. ๑๙:๑-๑๒)
๑ แลวพระ

๑๐ พระองคเขาไปที่แควนยู เดีย

เยซูก็ไปจากที่นัน
่
ที่อยู
อีกฝั ่ งหนึ่งของแมน้ํ าจอรแดน มีชาว บาน
มากมายมาหาพระองค พระองคก็สัง่ สอนเขา
เหมือนเคย
๒ มีฟา ริ สีบาง คนมาทดสอบพระองค โดย
ถามวา “มันถูกกฎหรือเปลาที่ผูชายจะหยา
กับภรรยา”

*๙:๔๒

หินโมแป ง นี่เป็ นหินโมแป งขนาดใหญที่ตองใชลาเดินรอบๆ

†๙:๔๔

ขอนี้ สําเนากรีกฉบับหลังๆนี้บางฉบับ มีขอ ๔๔ ที่มีขอความเหมือนกับ ขอ ๔๘

‡๙:๔๖

ขอนี้ สําเนากรีกฉบับหลังๆนี้บางฉบับ มีขอ ๔๖ ที่มีขอความเหมือนกับ ขอ ๔๘

¶๙:๔๙

ถูกชําระลาง คํานี้แปลตรงๆ วา หมักดวยเกลือ

§๙:๕๐

เกลือ ในที่นี้อาจจะหมายถึงคนที่เป็ นเพื่อน นาคบคาสมาคมดวย อัธยาศัยดี แตไมมี
ใครรูความหมายชัดเจน
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๓ พระองคยอนถามวา
“แลวโมเสสสัง่ วา
อยางไรเกี่ยวกับเรื่องนี้”
๔ พวกเขาตอบวา
“โมเสสยอมใหผูชาย
เขียนใบหยาใหกับภรรยา แลวก็หยาได”
๕ พระองคจึงพูดวา
“ที่โมเสสเขียนอยาง
นัน
้ ให ก็เพราะจิตใจของพวกคุณมันดื้อดาน
๖ แตอัน ที่ จริง ตัง
้ แตเริ่มสรางโลกมาแลว
‘พระเจาสรางมนุษยใหเป็ นชายและหญิง’
*๗ ผูชายถึงไดแยกจากพอแมไปอยูรวมกัน
กับภรรยาของเขา ๘ แลวทัง้ สองก็กลายเป็ น
คนๆเดียวกัน †พวกเขาไมใชสองคนอีกตอ
ไปแตเป็ นคนๆเดียวกัน ๙ ดัง นัน
้ สิ่งที่พระเจา
ไดผูกพันเขาดวยกันแลวก็อยาใหใครมาแยก
ออกจากกันเลย”
๑๐ เมื่อพวกเขาอยูกันตามลําพังในบาน
พวกศิษยก็ถามพระ เยซูเกี่ยว กับเรื่อง นี้
๑๑ พระองคตอบวา
“ใครก็ตามที่หยากับ
ภรรยาแลวไปแตงงานใหม
ก็ถือวามีชู
๑๒ และถาหญิงที่หยากับสามีแลวไปแตงงาน
ใหม ก็ถือวานางมีชูเหมือนกัน”

พระเยซูทรงอวยพรเด็กเล็กๆ
(มธ. ๑๙:๑๓-๑๕; ลก. ๑๘:๑๕-๑๗)
๑๓ ผูคนตางพาเด็กเล็กๆมาใหพระองค

แตะ ตองตัว แตพวกศิษยไดตอวาพวกเขา
ไป ๑๔ เมื่อพระองคเห็นก็ไมพอใจ จึงพูดกับ
พวกศิษยวา “ปลอยใหพวกเด็กเล็กๆเขามา
หาเรา อยาหามพวกเขา เพราะอาณาจักร
ของพระเจาเป็ นของคนที่เป็ นเหมือนกับเด็ก
เล็กๆพวก นี้ ๑๕ เราจะบอกใหรูวา ถาคนไหน
ไมยอมรับอาณาจักรของพระเจาเหมือนกับ
ที่เด็กเล็กๆพวก นี้ยอมรับ คนนัน
้ จะไมได
เขาในอาณาจักรของพระเจาแนๆ” ๑๖ แลว
พระองคก็โอบเด็กๆไวในออม
แขนและ
วางมืออวยพรใหกับพวกเขา
เศรษฐีหน ุม
(มธ. ๑๙:๑๖-๓๐; ลก. ๑๘:๑๘-๓๐)
๑๗ ในขณะที่พระองคเริ่มออกเดินทางนั น
้ ก็

มีชายหนุมคนหนึ่งวิ่งเขามาคุกเขาลงตอหน า
พระองค แลวถามวา “อาจารยผูประเสริฐ
*๑๐:๖

มาระโก ๑๐:๓๐

ผมจะตองทํายัง
ไงถึงจะมีชีวิตกับพระเจา
ตลอดไปครับ”
๑๘ พระ เยซูตอบวา
“คุณเรียกเราวาผู
ประเสริฐทําไม ไมมีใครประเสริฐหรอก นอก
จากพระเจาเทานัน
้ ๑๙ คุณก็รูกฎ ปฏิบัติดีอยู
แลวนี่ ที่วาอยาฆาคน อยามีชู อยาขโมย
อยาเป็ นพยานเท็จ อยาโกง และใหเคารพ
นับถือพอแม” ‡
๒๐ คนหน ุมคนนั น
้ ก็วา “อาจารยครับ ผม
รักษากฎทุกขอนี้มาตัง้ แตเด็กแลวครับ”
๒๑ พระเยซูมองเขาดวยความรักและพูดวา
“แตคุณยังขาดอยูอีกอยางหนึ่ง คือใหไปขาย
ทรัพยสมบัติทุกอยางที่คุณมี แลวเอาเงินไป
แจกจายใหกับคนยากจน
คุณก็จะมีทรัพย
สมบัติอยูในสวรรค แลวมาติดตามเรา”
๒๒ เมื่อไดยินพระเยซูพูดอยางนี้ เขาก็เดิน
จากไปดวยความเศรา เพราะเขารํ่ารวยมาก
๒๓ พระ
เยซูมองไปรอบๆและพูดกับพวก
ศิษยวา “มันยากมากที่คนรวยจะไดเขาไป
ในอาณาจักรของพระเจา”
๒๔ พวกศิษยตางก็งงที่ไดยินพระองคพูด
อยางนัน
้ แตพระ เยซูพูดตอวา “ลูกๆเอยรู
ไหมวา อาณาจักรของพระเจานี่เขายากจริงๆ
๒๕ จะใหอูฐลอดรู เข็ม ก็ยังจะงายกวาที่จะให
คนรวยเขาไปในอาณาจักรของพระเจา”
๒๖ พวกศิษยก็ยิ่งงงกันไปใหญและพูดกัน
เองวา “ถาอยางนัน
้ ใครจะไปรอดได”
๒๗ พระ
เยซูมองดูพวกเขาแลวพูดวา
“สําหรับมนุษยก็เป็ นไปไมไดเลย แตสําหรับ
พระเจาก็เป็ นไปได
เพราะทุกสิ่งทุกอยาง
เป็ นไปไดสําหรับพระเจา”
๒๘ เปโตรพูดกับพระองควา “ดูสิครับ พวก
เราไดสละทุก สิ่งทุก อยางเพื่อมาติดตาม
อาจารย”
๒๙ พระ เยซูพูดวา “เราจะบอกใหรูวา คน
ที่ไดสละบานเรือน พี่ น องชายหญิง พอแม
ลูกๆหรือไร นาเพื่อมาติดตามเราและขาวดี
ของเรา ๓๐ คนๆนัน
้ จะได รับผลตอบแทนคืน
เป็ นรอยเทาของสิ่งที่เขามีในโลก นี้ ทัง้ บาน
เรือน พี่ นองชายหญิง พอแม ลูกๆและไร นา
รวมถึงวาพวกเขาจะตองถูก กดขี่ขมเหงดวย
แตพวกเขาจะมีชีวิตกับพระเจาตลอดไปใน

อางจากหนังสือ ปฐมกาล ๑:๒๗; ๕:๒
อางจากหนังสือ ปฐมกาล ๒:๒๔
‡๑๐:๑๙ อางมาจากหนั งสือ อพยพ ๒๐:๑๒-๑๖ และเฉลยธรรมบัญญัติ ๕:๑๖-๒๐
†๑๐:๘
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โลกหน าที่จะมาถึง ๓๑ คนที่เป็ นใหญเป็ นโต
ที่สุดในตอน นี้จะกลายเป็ นคนที่ต่าํ ตอยที่สุด
สวนคนที่ต่าํ ตอยที่สุดในตอน นี้จะไดกลาย
เป็ นใหญเป็ นโตที่สุด”
พระเยซูพูดถึงความตาย
ของพระองคอีกครัง้ หนึ่ ง
(มธ. ๒๐:๑๗-๑๙; ลก. ๑๘:๓๑-๓๔)
๓๒ พวกเขามุงหน าไปเมืองเยรูซาเล็ม

พระ
เยซูเดินนํ าหน า
พวกศิษยตางก็แปลก ใจ
สวนพวกที่ติดตามมาก็หวาด กลัว พระองค
พาศิษยทัง้ สิบ สองคนปลีก ตัวออกมาขางๆ
และเริ่มเลาเรื่องที่จะเกิดขึ้นกับพระองคให
พวกเขาฟั งอีกครัง้ ๓๓ พระองคบอกวา “ฟั ง
นะ
พวกเรากําลังจะขึ้นไปเมืองเยรูซาเล็ม
และบุตรมนุษยจะถูกจับสงตัวไปใหพวก
ผูนํานักบวช
และพวกครูสอนกฎ ปฏิบัติ
พวกเขาจะตัดสินประหารชีวิตเขา และพวก
นัน
้ จะจับเขาสงไปใหกับคนที่ไมใชชาว ยิว
๓๔ แลวพวกนั น
้ ก็จะหัวเราะเยาะ ถมนํ้ าลาย
ใส เฆี่ยนตี และในที่สุดก็จะฆาเขา แตเขาก็
จะฟื้ นขึ้นจากความตายในวันที่สาม”
คําขอของยากอบกับยอหน
(มธ. ๒๐:๒๐-๒๘)
๓๕ ยากอบและยอหน

ลูกของเศเบดีเขามา
พูดกับพระเยซูวา “อาจารยครับ ชวยพวกเรา
สักเรื่องไดไหมครับ”
๓๖ พระเยซูถามวา “จะใหทําอะไรละ”
๓๗ พวกเขาตอบวา
“พออาจารยได รับ
เกียรติยศอันสูงสงอยางกษัตริยแลว ขอให
เราไดนัง่ ขางขวาอาจารยคนหนึ่งและขาง
ซายอีกคนหนึ่งนะครับ”
๓๘ พระ เยซูตอบวา “พวกคุณไมรูหรอกวา
กําลังขออะไรอยู พวกคุณจะดื่มจากจอก *ที่
เราตองดื่มนี้ไดหรือ ความ ทรมานนี้ †ที่เรา
ตองรับ คุณจะรับไดหรือ”
๓๙ พวกเขาตอบวา “ไดครับ” พระ เยซู
จึงพูดวา “จริง อยูที่คุณจะดื่มจากจอกที่เรา
จะตองดื่ม และคุณจะทนทุกข ทรมานแบบ
เดียวกับที่เราจะตองทน ๔๐ แตจะใหใครนัง่
*๑๐:๓๘
†๑๐:๓๘
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ทางขวาหรือทางซายของเรานัน
้
เราไมได
เป็ นคนเลือก พระเจาจะเป็ นผูเลือกเอง”
๔๑ เมื่อศิษยอีกสิบคนรูเรื่อง นี้ ก็โกรธยาก
อบและยอหน ๔๒ พระ เยซูเลยเรียกพวกเขา
เขามาหาและพูดวา “พวกคุณก็รูวากษัตริย
ของพวกคนตางชาติทําตัวเป็ น เจาเป็ น นาย
เหนือประชาชน และพวกขาราชการระดับสูง
ก็ชอบใชอํานาจตอประชาชน ๔๓ แตในพวก
คุณมันจะไมเป็ นอยางนัน
้ คนไหนที่อยากจะ
เป็ นใหญ ก็ใหเขาเป็ นผูรับใชพวกคุณ ๔๔ และ
คนไหนอยากเป็ นคนสําคัญที่สุด ก็ใหเขาเป็ น
ทาสรับ ใชทุกคน ๔๕ เพราะแมแตบุตรมนุษย
ก็ยังไมไดมาเพื่อจะใหคนอื่นรับใช แตมาเพื่อ
จะรับ ใชคนอื่น และยอมสละชีวิตเพื่อปลด
ปลอยใหคนมากมายเป็ นอิสระ”
พระเยซูรักษาบารทิเมอัส
(มธ. ๒๐:๒๙-๓๔; ลก. ๑๘:๓๕-๔๓)
๔๖ พระ

เยซูและพวกศิษยเดิน ทางมาถึง
เมืองเย ริ โค และในระหวางที่พระองคและ
พวกศิษยกําลังเดิน ทางออกจากเมืองเย ริ โค
พรอมกับชาวบานนัน
้ ก็มีคนตาบอดคนหนึ่ง
ชื่อบารทิ เมอัสซึ่งเป็ นลูกชายของทิ เมอัส นัง่
ขอทานอยูริมถนน ๔๗ เมื่อเขารูวาเป็ นพระ
เยซูชาวนา ซา เร็ธ เขาก็รองตะโกนวา “เยซู
บุตรดาวิด สงสารผมดวยครับ”
๔๘ หลายคนตวาดใหเขาเงียบ
แตเขายิ่ง
ตะโกนดังขึ้น “เยซูบุตรดา วิดสงสารผมดวย
ครับ”
๔๙ พระ เยซูจึงหยุด และพูดวา “เรียกเขา
มาสิ” พวกเขาก็เลยเรียกคนตาบอดนัน
้ และ
บอกเขาวา “ดีใจไดแลว ลุกขึ้นสิ อาจารย
เรียกแกไปหาแลว” ๕๐ คนตาบอดนัน
้ ก็โยน
เสื้อ คลุมทิง้ ไปขางๆแลวกระโดดลุก ขึ้นมาหา
พระเยซู
๕๑ พระองคถามเขาวา
“อยากใหเราชวย
อะไร” คนตาบอดตอบวา “ผมอยากมองเห็น
ครับอาจารย”
๕๒ พระ เยซูจึงพูดวา “ไปเถอะ ความ เชื่อ
ของคุณทําใหคุณหายแลว” เขาก็มอง เห็น
ทันที และติดตามพระองคไป

ดื่มจากจอก คือจอกที่เต็มไปดวยความทุกข

ความทรมานนี ้ ในภาษาเดิม ใชคําวาการจุม ในที่นี้พระเยซูหมายถึงการถูกจุมลง
ไปในความทุกขยาก

มาระโก ๑๑:๑
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พระเยซูสาปตนมะเดื่อ

พระเยซูเขาเมืองเยรูซาเล็มอยางกษัตริย
(มธ. ๒๑:๑-๑๑; ลก.
๑๙:๒๘-๔๐; ยน. ๑๒:๑๒-๑๙)

๑๑

๑ เมื่อพระ

เยซูและพวกศิษยใกลถึง
เมืองเยรูซาเล็ม ก็เขาไปในหมูบาน
เบธ ฟายี และหมูบานเบ ธานี ที่อยูตรงเชิง
เขามะกอก เทศ พระองคสงศิษยสองคนไป
กอนลวงหน า ๒ พรอมกับสัง่ วา “ใหเขาไปใน
หมูบานขางหน านัน
้
ทันทีที่คุณไปถึงคุณจะ
เห็นลูกลาตัวหนึ่งผูกอยู
ยังไมเคยมีใครขี่
มันมากอน ใหแกมัดมันแลวจูงมาใหเราที่นี่
๓ ถามีใครถามวา ‘แกมัดมันทําไม’ ใหตอบ
วา ‘องคเจาชีวิตตองการใชมัน แลวจะรีบเอา
มาคืนให’”
๔ ศิษยทง
ั ้ สองก็ไป และพบลูกลาตัวหนึ่ง
ผูกอยูหน าประตูขางถนน พวกเขาแกเชือก
ออก ๕ มีบาง คนที่ยืนอยูแถวนัน
้ ถามวา “แก
เชือกมันทําไม” ๖ ศิษยทัง้ สองก็ตอบตามที่
พระ เยซูสัง่ มา พวกเขาจึงยอมใหเอาลูกลา
ไป ๗ เมื่อศิษยทัง้ สองจูงลูกลามาใหพระ เยซู
พวกเขาก็เอาเสื้อ คลุมของตัว เองปูบนหลังลา
ใหพระองคขี่ไป ๘ ชาว บานมากมายเอาเสื้อ
คลุมมาปูตามทาง บาง คนเอากิ่ง ไมที่ตัดจาก
ทุงมาปูใหดวย ๙ ทัง้ พวกที่เดินนํ าหน าและ
พวกที่เดินตามหลัง ก็สงเสียงรองตะโกนวา
“ไชโย *พระเจายิ่งใหญ
ขอพระเจาอวยพรคนที่มาในนามขององค
เจาชีวิต” †
๑๐ “ขอพระเจาอวยพรอาณาจักรของดา วิด
บรรพบุรุษของเรา
คืออาณาจักรที่กําลังจะมา
ไชโย แดพระเจาผูยิ่งใหญสูงสุดในสวรรค”
๑๑ แลวพระ เยซูก็เขาไปในเมืองเยรูซาเล็ม
พระองคไปที่วิหาร เดินดูรอบๆจนทัว
่
แต
เพราะเป็ นเวลาเย็นมากแลว พระองคก็ เลย
กลับไปที่หมูบานเบ ธานีกับพวกศิษยทัง้ สิบ
สองคน

*๑๑:๙

(มธ. ๒๑:๑๘-๑๙)
๑๒ วัน

รุง ขึ้นขณะที่ออกมาจากหมูบานเบ
ธานี พระเยซูรูสึกหิว ๑๓ พระองคมองเห็นตน
มะเดื่ออยูแตไกล มีใบอยูเต็มตน พระองคก็
เดินเขาไปใกลๆเพื่อมองหาลูกของมัน แต
เมื่อมาถึงกลับพบวาไมมีลูกเลยสักลูก
มี
แตใบเต็มไปหมดเพราะยังไมถึงฤดูออกลูก
๑๔ พระองคจึงพูดกับตนมะเดื่อนั น
้ วา “อยา
ใหใครไดกินลูกจากเจาอีกเลย”
และพวก
ศิษยไดยินคําพูดนี้ดวย
พระเยซูในวิหาร
(มธ. ๒๑:๑๒-๑๗; ลก.
๑๙:๔๕-๔๘; ยน. ๒:๑๓-๒๒)
๑๕ เมื่อมาถึงเมืองเยรูซาเล็ม

พระ เยซูได
เขาไปในเขตวิหาร และขับ ไลพวกที่มาซื้อ
มาขายขาว ของกันอยูในวิหารนัน
้
พระองค
ควํ่าโตะคนรับ แลกเงิน และมา นัง่ ของพวกที่
ขายนก พิราบ ๑๖ พระองคหามไมใหคนแบก
ของผานไปมาในเขตวิหาร ๑๗ แลวสัง่ สอน
พวกเขาวา “พระ คัมภีรไมไดเขียนไวหรือ
วา ‘บานของเรามีช่ อ
ื วา บานอธิษฐานสําหรับ
ชนทุกชาติ ‡แตพวกเจากลับทําใหมันเป็ นรัง
โจร’” ¶
๑๘ เมื่อพวกผูนํานั กบวชและพวกครูสอน
กฎ ปฏิบัติรูเรื่อง นี้ ก็หาทางที่จะฆาพระองค
แตพวกเขากลัวพระองคเพราะมีชาว
บาน
มากมายที่ต่ น
ื เตนกับคํา สอนของพระองค
๑๙ เย็นวันนั น
้ พระ เยซูและพวกศิษยก็ออก
นอกเมืองไป
บทเรียนจากตนมะเดื่อ
(มธ. ๒๑:๒๐-๒๒)
๒๐ วัน

รุง ขึ้นเมื่อพระ เยซู และพวกศิษย
เดินผานตน มะเดื่อตนเดิม พวกศิษยเห็นตน

ไชโย หรือ โฮซัน นาในภาษาอารเมค หมายถึง การอธิษฐานขอความชวยเหลือจาก
พระเจา ในที่นี้ใชสําหรับการโหรองตะโกนตอนรับพระองคดวยความยินดี
†๑๑:๙ อางมาจากหนั งสือ สดุดี ๑๑๘:๒๕-๒๖
‡๑๑:๑๗ อางมาจากหนั งสืออิสรยาห ๕๖:๗
¶๑๑:๑๗ อางมาจากหนั งสือ เยเรมียาห ๗:๑๑

มาระโก ๑๑:๒๑

มะเดื่อเหี่ยวแหงตายตัง้ แตยอดถึงโคน ๒๑ เป
โตรก็นึก ขึ้นไดวาเมื่อ วานพระ เยซูสาปมัน
ไว เขาจึงบอกพระ เยซูวา “อาจารย ดูนัน
่ สิ
ครับ ตนมะเดื่อที่อาจารยสาปแชงไวแหงตาย
แลว”
๒๒ พระ เยซูบอกพวกศิษยวา
“เชื่อใน
พระเจาสิ ๒๓ เรารับรองวา ถาคุณเชื่อโดย
ไมสงสัยเลย แมคุณสัง่ ใหภูเขา นี้ลอยลงไป
๒๔ ถาคุณ
ในทะเล มันก็จะเป็ นไปตามนัน
้
เชื่อ คุณจะไดทุกอยางที่คุณอธิษฐานขอนัน
้
๒๕ ตอนที่คุณอธิษฐาน ถาโกรธใครอยูก็ตอง
ยก โทษใหกับเขากอน แลวพระ บิดาของคุณ
ที่อยูบนสวรรคก็จะยก โทษใหกับความ บาป
ของคุณเหมือนกัน” ๒๖ *
ผูนําชาวยิวสงสัย
ในสิทธิอํานาจของพระเยซู
(มธ. ๒๑:๒๓-๒๗; ลก. ๒๐:๑-๘)
๒๗ พวกเขาก็เขาไปในเมืองเยรูซาเล็มอีก

ครัง้ หนึ่ง ในขณะที่พระ เยซูกําลังเดินอยูใน
วิหารนัน
้ พวกหัวหน านักบวช พวกครูสอน
กฎ ปฏิบัติ และพวกผู อาวุโสเดินเขามาถาม
๒๘ “แกมีสิทธิอ
์ ะไรไปไลพอคา
พระองควา
พวกนัน
้ ใครใหสิทธิ ์ นี้กับแกที่จะทําสิ่งเหลา
นัน
้ ”
๒๙ พระ เยซูพูดวา
“เราขอถามทานเรื่อง
หนึ่ง ตอบเรามา แลวเราจะบอกวาเราใชสิทธิ ์
ของใครทําอยาง นี้ ๓๐ ชวยตอบหนอยวาพิธี
จุม นํ้ าของยอหนมาจากสวรรคหรือมาจาก
มนุษย”
๓๑ พวกเขาก็ปรึกษากันวา “ถาเราตอบวา
‘มาจากสวรรค’ มันก็จะยอนถามเราวา ‘แลว
ทําไมไมเชื่อยอหนละ’ ๓๒ แตถาตอบวา ‘มา
จากมนุษย’ ก็กลัวฝูง ชน เพราะพวกนัน
้ เชื่อ
วา ยอหนเป็ นผู พูด แทน พระเจาอยาง แน
นอน”
๓๓ พวกเขาจึงตอบพระ เยซูวา
“ไมรูสิ”
พระ เยซูก็เลยบอกวา “ถาอยางนัน
้ เราก็จะ
์ องใครทําสิ่ง
ไมบอกเหมือนกันวาเราใชสิทธิข
เหลานี้”

*๑๑:๒๖
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พระเจาสงพระบุตรมา
(มธ. ๒๑:๓๓-๔๖; ลก. ๒๐:๙-๑๙)
๑ พระ

๑๒ ฟั งวา “มีชายคนหนึ่งทําสวนองุนไว

เยซูเลาเรื่องเปรียบ เทียบให

เขาลอมรัว
้ ไวรอบ ขุดบอ ยํ่าองุน และสราง
หอคอย เขาใหชาวสวนมาเชาสวน องุนนัน
้
สวนตัวเขาเดินทางไปตาง ประเทศ ๒ เมื่อถึง
เวลาเก็บ เกี่ยวผลองุนเขาก็สงทาสคนหนึ่ง
มารับสวน แบงจากผลองุนนัน
้ ๓ แตพวกคน
เชากลับจับทาสคนนัน
้ ทุบตีและไลกลับไปมือ
เปลา ๔ เจาของสวนสงทาสคนใหมมาอีก แต
คราว นี้พวกคนเชาก็ไดรุมกันทุบ หัวเขาและ
แกลงเขาจนอับอาย ๕ เจาของสวนสงอีกคน
หนึ่งมาแตก็ถูกฆา แลวเขาก็ยังสงคนมาอีก
เรื่อยๆ คนที่เขาสงมาก็ถูกตีบาง ถูกฆาบาง
๖ สุดทายเจาของสวนเหลือคนเพียงคน
เดียว คือลูกชายสุดที่รักของเขา เขาจึงสง
ลูกชายมา เขาคิดวา ‘พวกนัน
้ จะตองเคารพ
ยําเกรงลูกชายของเราแนๆ’
๗ แตพวกคนเชากลับพูดกันวา ‘นี่ ไง ผูรับ
มรดก มาเร็วเขา ฆามันเลย สวน นี้จะได
ตกเป็ นของเรา’ ๘ พวกคนเชาจึงจับเขาไปฆา
แลวโยนศพทิง้ ออกไปนอกสวนองุน
๙ พวกคุณคิดวาเจาของสวนจะทํายัง
ไง
เขาจะมาฆาพวกชาวสวนนัน
้
แลวเอาสวน
องุนนัน
้ ไปใหชาวสวนคนอื่นเชาตอ ๑๐ พวก
คุณไมเคยอานพระคัมภีรขอนี้หรือ ที่วา
‘หินกอน นี้ที่ชางกอสรางทิง้ แลว กลับกลาย
เป็ นหินกอนที่สําคัญที่สุด
๑๑ องคเจาชีวิตทําใหเป็ นอยางนั น
้
สําหรับเราแลวนี่เป็ นเรื่องเหลือเชื่อจริงๆ’” †
๑๒ เมื่อพวกผูนําชาวยิวรูตัววาพระองค
กําลังเปรียบพวกเขาวาเป็ นคนเชา สวนพวก
นัน
้ พวกเขาจึงหาทางที่จะจับพระองค แตก็
ไมกลาเพราะกลัวฝูง ชน พวกเขาจึงพากัน
จากไป

สําเนากรีกบางฉบับ เพิ่มขอ นี้วา “แตถาคุณไมยอมยกโทษใหกับคนอื่น พระบิดาที่
อยูในสวรรคก็จะไมยกโทษบาปของคุณเหมือนกัน”
†๑๒:๑๑ อางมาจากหนั งสือ สดุดี ๑๑๘:๒๒-๒๓
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คนมาถามเรื่องการเสียภาษี
(มธ. ๒๒:๑๕-๒๒; ลก. ๒๐:๒๐-๒๖)
๑๓ พวกผูนํายิวสงพวกฟา

ริ สี และพวก ที่
สนับสนุนกษัตริยเฮ โรด *มาเพื่อจับผิดคํา
๑๔ พวกเขาถามพระองควา
พูดพระ เยซู
“อาจารยครับ
เรารูวาทานเป็ นคนซื่อสัตย
ไมกลัววาคนอื่นจะคิดอยางไร ไมเห็น แก
หน า ใคร และสอนความ จริงในสิ่งที่พระเจา
ตองการใหมนุษยทํา ชวยบอกหนอยสิครับ
วามันถูก ตองตาม กฎหรือเปลาที่จะเสียภาษี
ใหกับซีซาร”
๑๕ พระองครูวาพวกเขามาหลอกถามก็เลย
พูดวา “พวกคุณมาหลอกจับผิดเราทําไม สง
๑๖ พวกเขาจึงสง
เหรียญเงินมาอันหนึ่งสิ”
เหรียญใหพระองค
แลวพระองคถามพวก
เขาวา “นี่เป็ นรูปและชื่อใคร” พวกเขาตอบ
วา “ซีซาร”
๑๗ พระ เยซูเลยตอบวา “ของๆซี ซารก็ให
กับซี ซาร และของๆพระเจาก็ใหกับพระเจา”
พวกเขาก็ท่ งึ ในคําตอบของพระองค
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ยังไมมีลูก น องคนที่สามก็มาทําเหมือนกัน
๒๒ ทําอยาง นี้ จนครบทัง
้ เจ็ดคนโดยไมมีใครมี
ลูกเลย แลวสุดทายหญิงคนนี้ก็ตาย ๒๓ ในวัน
ที่ทุกคนฟื้ น ขึ้นจากความ ตายนัน
้ ผู หญิงคน
นี้จะเป็ นภรรยาของใคร ในเมื่อทัง้ เจ็ดคนนัน
้
ก็เคยเป็ นสามีของเธอ”
๒๔ พระ เยซูวา “พวกคุณเขาใจผิดแลว นี่
เพราะพวกคุณไมเขาใจพระ คัมภีร และไม
รูจักฤทธิ ์ เดชของพระเจา ๒๕ เมื่อคนฟื้ น ขึ้น
จากความ ตายนัน
้ จะไมมีการ แตงงานหรือ
ยกใหเป็ นผัวเมียกันอีกแลว แตพวกเขาจะ
เป็ นเหมือนทูตสวรรค ๒๖ พวกคุณไมเคยอาน
ในหนังสือของโมเสสหรือ ในตอนที่พุมไมติด
ไฟแตไมไหม †พระเจาพูดกับโมเสสวา ‘เรา
เป็ นพระเจาของอับ รา ฮัม พระเจาของอิส อัค
และพระเจาของยา โคบ’ ‡๒๗ พระเจาไมได
เป็ นพระเจาของคนตาย แตเป็ นพระเจาของ
คนมีชีวิต พวกคุณเขาใจเรื่องนี้ผิดหมดเลย”
กฎขอสําคัญที่สุด
(มธ. ๒๒:๓๔-๔๐; ลก. ๑๐:๒๕-๒๘)
๒๘ มีครูสอนกฎปฏิบัติคนหนึ่ งที่ยืนฟั งพวก

พวกสะดูสีมาถามเรื่อง
การฟื ้ นขึน
้ จากตาย
(มธ. ๒๒:๒๓-๓๓; ลก. ๒๐:๒๗-๔๐)
๑๘ พวกสะดู สีมาหาพระองค

(พวกนี้ไมเชื่อ
เรื่องการฟื้ นขึ้นจากความตาย) พวกเขาถาม
วา ๑๙ “อาจารยครับ โมเสสไดเขียนสัง่ พวก
เราวา ถาชายคนไหนตายและทิง้ ภรรยาไว
โดยยังไมมีลูก ก็ใหนอง ชายของคนตายนัน
้
แตงงานกับหญิง มายคน นี้ จะไดมีลูกไวสืบ
สกุลของพี่ ชายของเขา ๒๐ ครัง้ หนึ่งมีพี่ น อง
อยูเจ็ดคน พี่ ชายคนโตแตงงานแลวตายไป
แตยังไมมีลูก ๒๑ น องคนที่สองก็มาแตงงาน
กับแม มายของพี่ ชาย และเขาก็ตายไปโดย
*๑๒:๑๓

เขาถามตอบกันอยูที่นัน
่ เขาเห็นวาพระ เยซู
ตอบไดดีมากทีเดียว จึงเขาไปถามพระองค
วา “กฎทัง้ หมด ขอไหนสําคัญที่สุด”
๒๙ พระ เยซูตอบวา
“ขอที่สําคัญที่สุดคือ
‘พวกอิสราเอลฟั งไวใหดี องคเจาชีวิตพระเจา
ของเราเป็ นองคเจาชีวิตแตเพียงผูเดียว
๓๐ ใหรักองคเจาชีวิตพระเจาของเจาอยาง
สุดใจ สุดจิต สุด ความ คิด และสุดกําลังของ
เจา’ ¶๓๑ ขอที่สําคัญรองลงมาคือ ‘ใหรักเพื่อน
บานเหมือนรักตัว เอง’ §ไมมีกฎขอไหนที่ยิ่ง
ใหญไปกวาสองขอนี้อีกแลว”
๓๒ ครูสอนกฎปฏิบัติคน นี้ ก็พูดกับพระ เยซู
วา “อาจารยพูดถูก ตองเลยที่วามีพระเจา
เพียงองคเดียว ไมมีพระอะไรอีกแลวนอก

พวกที่สนั บสนุนกษัตริยเฮโรด เป็ นกลุมนักการเมืองกลุมหนึ่งที่สนับสนุนกษัตริย

เฮโรด
†๑๒:๒๖
‡๑๒:๒๖

พุมไมติดไฟแตไมไหม อานเพิ่มเติมไดในหนังสือ อพยพ ๓:๑-๑๒

อางมาจากหนังสืออพยพ ๓:๖ สามคน นี้เป็ นบรรพบุรุษที่สําคัญมากของชนชาติ
อิสราเอลในสมัยพระ คัมภีรเดิม ตอนที่พระเจาพูดกับโมเสส นี้ สามคน นี้ตายไปตัง้ นานแลว
แสดงวามีการฟื้ นขึ้นจากความตาย
¶๑๒:๓๐ อางจากหนั งสือ เฉลยธรรมบัญญัติ ๖:๔-๕
§๑๒:๓๑ อางจากหนั งสือ เลวีนิติ ๑๙:๑๘
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จากพระองคเทานัน
้ ๓๓ และการ รักพระองค
สุดใจ สุดความ คิด สุดกําลัง และการรัก
เพื่อนบานเหมือนรักตัวเอง สําคัญยิ่งกวาการ
นํ าเครื่องเผาบูชาและเครื่อง เซน ไหวตางๆมา
ถวายตามกฎเสียอีก”
๓๔ เมื่อพระเยซูเห็นเขาตอบไดอยางเฉลียว
ฉลาด พระองคก็พูดวา “คุณอยูไมไกลจาก
อาณาจักรของพระเจาแลว” หลังจากนัน
้ ก็ไม
มีใครกลาถามพระองคอีกเลย
พระเยซูถามเรื่องพระคริสต
(มธ. ๒๒:๔๑-๔๖; ลก. ๒๐:๔๑-๔๔)
๓๕ ระหวางที่พระ เยซูกําลังสอนอยูในวิหาร

นัน
้
พระองคไดถามวา “เป็ นไปไดอยางไร
ที่พวกครูสอนกฎ ปฏิบัติบอกวาพระ คริสตสืบ
เชื้อ สายมาจากดา วิด ๓๖ ในเมื่อดา วิดเองได
์ ลใจวา
พูดตามที่พระวิญญาณบริสุทธิด
‘พระเจาพูดกับองคเจาชีวิตของผมผู เป็ นพระ
คริสตวา
นัง่ ลงทางขวามือของเรา
จนกวาเราจะทําใหศัตรูของทานถูกเหยียบ
อยูใตเทาของทาน’ *
๓๗ แมแตดาวิดเองยังเรียกพระคริสตวา ‘องค
เจาชีวิต’ เลย แลวพระ คริสตจะเป็ นลูกของ
ดา วิดไดอยางไร” มีคนมากมายตัง้ อกตัง้ ใจ
ฟั งพระองคสอน
พระเยซูเตือนใหระวังผูนําศาสนาที่ไมดี
(มธ. ๒๓:๑-๓๖; ลก. ๑๑:๓๗-๕๒; ๒๐:๔๕-๔๗)
๓๘ พระองคสอนวา

“ระวังพวกครูสอนกฎ
ปฏิบัติใหดี พวก นี้ชอบใสเสื้อ คลุมยาวๆเดิน
ไปมาใหคนคํานับตามทอง ตลาด ๓๙ พวก นี้
ชอบนัง่ ในที่สําคัญที่สุดในที่ ประชุม และชอบ
นัง่ หัวโตะในงานเลีย
้ งตางๆ ๔๐ พวกนี้โกงเอา
บานของพวกแม มายไป และแกลงทําเป็ น
อธิษฐานเสียยืด ยาวเพื่ออวดคน คนพวก นี้
จะตองถูกลงโทษหนักกวาคนอื่นที่ไมไดทํา
อยางนัน
้ ”

*๑๒:๓๖
†๑๒:๔๒
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เงินถวายของหญิงมาย
(ลก. ๒๑:๑-๔)
๔๑ เมื่อพระ

เยซูนัง่ อยูหน ากลองรับเงินใน
วิหารนัน
้ พระองคนัง่ ดูคนใสเงินในกลองกัน
คนรวยๆก็ใสเงินเขาไปมาก ๔๒ มีหญิง มาย
ยากจนคนหนึ่ง ไดใสเหรียญทองแดงเล็กๆ
สองเหรียญ †ลงไป
๔๓ พระ
เยซูจึงเรียกพวกศิษยเขามาและ
บอกวา “เราจะบอกใหรูวาหญิงมายจนๆคนนี้
ไดใสเงินเขาไปในกลองรับเงินนัน
้ มากกวา
ทุกๆคนที่เอาเงินมาใส ๔๔ เพราะคนอื่นๆเอา
เงินที่เหลือ กินเหลือ ใชมาให แตหญิง มาย
จนๆ คน นี้เอาเงินเลีย
้ ง ชีพทัง้ หมดของเธอมา
ให”
พระเยซูทํานายวาวิหารจะถูกทําลาย
(มธ. ๒๔:๑-๒๕; ลก. ๒๑:๕-๒๔)
๑ เมื่อพระ

๑๓ จากวิหาร

เยซูกําลังเดินออก
ศิษยคนหนึ่งพูดขึ้นวา
“อาจารย ดูตึกพวก นี้สิครับ สวยจริงๆสราง
จากหินกอนใหญๆทัง้ นัน
้ ”
๒ พระเยซูตอบเขาวา “เห็นตึกใหญโตพวก
นี้กันแลวใชไหม มันจะถูกทําลายจนหมดสิน
้
ไมเหลือแมแตซากหินเรียงซอนทับกันอีก
เลย”
๓ เมื่อพระ เยซูนัง
่ อยูบนภูเขามะกอก เทศ
ที่อยูตรงขามกับวิหารนัน
้
เป โตร ยาก อบ
ยอหน และอัน ดรูว มาถามพระองคเป็ นการ
สวน ตัววา ๔ “สิ่งตางๆเหลา นี้จะเกิดขึ้นเมื่อ
ไหรครับ แลวจะมีอะไรบอกเหตุใหรูกอนไหม
ครับวามันจะเกิดขึ้นแลว”
๕ พระองคก็ตอบวา
“ระวังใหดี อยาให
๖ เพราะจะมีหลายคนมา
ใครหลอกเอาละ
แอบ
อางชื่อของเราวาพวกเขาเป็ นพระ
คริสต และจะมีหลายคนหลง เชื่อ ๗ เมื่อคุณ
ไดยินเสียงสงคราม หรือไดยินขาว ลือวา
เกิดสงครามก็ไมตองตกใจ
เพราะมันตอง
เกิดขึ้นอยางแนนอน แตนัน
่ ยังไมใชวันสุด
๘ ชนชาติหนึ่ งจะลุกฮือขึ้นตอสูกับอีก
ทาย
ชนชาติหนึ่ง อาณาจักรนี้จะลุกฮือขึ้นตอสูกับ
อาณาจักรโน น
จะเกิดแผน ดินไหวไปทัว
่

อางมาจากหนังสือ สดุดี ๑๑๐:๑

เหรียญทองแดงเล็กๆสองเหรียญ ในภาษากรีก ใชคําวา “เล็บ ตรอน” หนึ่งเล็บ
ตรอนมีคาประมาณ ๐.๐๑ เดนาริอัน หนึ่งเดนาริอันมีคาเทากับคาแรงคนงานหนึ่งวัน
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และจะเกิดกันดารอาหาร นี่เป็ นแคจุดเริ่ม ตน
เอง เหมือนเจ็บทองเตือนกอนคลอดลูก
๙ ระวังตัวใหดี พวกคุณจะถูกจับไปขึ้น ศาล
จะถูกเฆี่ยนในที่ ประชุมของชาว ยิว และ
พวกคุณจะตองยืนอยูตอ หน าเจา เมืองและ
กษัตริยเพราะคุณเป็ นศิษยของเรา
คุณจะ
ตองเป็ นพยานเลาเรื่องของเราใหพวกเขาฟั ง
๑๐ แตกอนที่วันสุดทายจะมาถึง ขาวดีจะตอง
ไดประกาศออกไปทัว
่ ทุกชนชาติเสียกอน
๑๑ ตอนที่พวกคุณถูกนํ าตัวไปขึ้นศาล ไมตอง
หวงวาจะพูดแกตัวอยางไร ใหพูดไปตามที่
พระเจาบอกในเวลานัน
้
เพราะคนที่พูดนัน
้
ไมใชตัวคุณเอง แตเป็ นพระวิญญาณบริสุทธิ ์
๑๒ พี่ นองจะหัก หลังกันเองใหไปถูกฆา พอ
จะหัก หลังลูกใหไปถูกฆา ลูกๆจะตอ ตานพอ
แม และสงพอ แมใหไปถูกฆา ๑๓ ทุกคนจะ
เกลียดพวกคุณ เพราะคุณเป็ นศิษยของเรา
แตใครที่ทนไดจนถึงที่สุดก็จะได รับความ
รอด
ความน าสยดสยอง
๑๔ เมื่อพวกคุณเห็นสิ่งที่นาขยะแขยง

*ที่

เป็ นตน เหตุของความ หายนะ อยูในที่ที่ไม
ควรจะอยู (ผูอานนาจะรูวาหมาย ถึงอะไร)
ก็ใหคนที่อยูในแควนยู
เดียหนีไปที่ภูเขา
๑๕ อยาใหคนที่อยูบนดาดฟ าบานกลับเขา
๑๖ อยาใหคนที่อยูในไร
ไปเก็บของในบาน
นากลับไปเอาเสื้อ คลุม ๑๗ ในวันนัน
้ จะนา
กลัวมากสําหรับผู หญิงทองและแมลูกออน
๑๘ อธิษฐานขออยาใหเรื่องน า
ที่ใหนมลูก
กลัว นี้เกิดขึ้นในหน า หนาวเลย ๑๙ เพราะ
ในเวลานัน
้ จะเกิดความทุกข ยากอยางใหญ
หลวงชนิดที่ไมเคยเกิดขึ้นมากอนนับตัง้ แต
พระเจาสรางโลกมาจนถึงเดี๋ยว นี้ จะไมมี
อะไรที่แยไปกวานี้อีกแลวในอนาคต ๒๐ ถา
องคเจาชีวิตไมทําใหวันนัน
้ สัน
้ ลงก็จะไมมี
ใครรอดชีวิตเลย
แตเพราะเห็น แกคนที่
พระองคไดเลือกไว พระองคก็เลยทําใหวัน
เวลาเหลานัน
้ สัน
้ ลง ๒๑ ถามีใครมาบอกวา ‘นี่
ไง พระคริสต’ หรือ ‘โนนไง พระองค’ ก็อยา
ไปหลงเชื่อ ๒๒ เพราะจะมีพวกพระ คริสต

มาระโก ๑๓:๓๓

จอมปลอมและพวก ผู พูด แทน พระเจาจอม
ปลอมเกิด ขึ้น และพวก นี้จะทําอิทธิฤทธิ ์
ปาฏิหาริย
ถาเป็ นไปไดพวก นี้ก็จะหลอก
แมแตคนที่พระเจาไดเลือกไวแลว ๒๓ ระวัง
ตัวใหดี เพราะเราไดเตือนคุณทุกสิ่งทุกอยาง
ไวลวงหน าเรื่องนี้
บุตรมนุษยจะมา
(มธ. ๒๔:๒๙-๕๑; ลก. ๒๑:๒๕-๓๖)
๒๔ ตอจากความทุกขยากนั น
้

‘ดวงอาทิตยจะมืดมิดไป
ดวงจันทรจะไมสองแสง
๒๕ ดวงดาวจะรวงหลนจากทองฟ า
และพวกผูมีอํานาจบนฟ า สวรรคจะถูกสัน
่
คลอน’ †
๒๖ แลวผูคนก็จะไดเห็นบุตรมนุษยเสด็จมา
์ ํานาจอันยิ่ง ใหญ
ในหมูเมฆพรอมดวยฤทธิอ
และเต็มไปดวยสงา ราศี ๒๗ แลวพระองคจะ
สงหมูทูต สวรรคของพระองคมารวบรวมผู ที่
พระองคไดเลือกไวแลวจากทัว
่ ทัง้ แผน ดิน
โลก จากขอบโลกดานหนึ่งไปถึงสุดขอบฟ า
อีกดานหนึ่ง
บทเรียนจากตนมะเดื่อ
๒๘ ใหเรียน

รูจากตน มะเดื่อกันเถอะ เมื่อ
ตน มะเดื่อเริ่มแตกกิ่ง กานและผลิใบออน
พวกคุณก็รูวาใกลถึงหน า รอนแลว ๒๙ เชน
เดียวกัน เมื่อพวกคุณเห็นสิ่งเหลา นี้ทัง้ หมด
เกิดขึ้น พวกคุณก็รูวาเวลา ‡นัน
้ ใกลมาถึง
แลว เวลานัน
้ อยูที่หน าประตูนี่เอง ๓๐ เราจะ
บอกใหรูวา สิ่งเหลา นี้ทัง้ หมดจะเกิด ขึ้นกอน
ที่คนในรุน นี้จะตาย ๓๑ สวรรคและโลกจะสูญ
สิน
้ ไป แตถอยคําของเราจะไมมีวันสูญหาย
ไป
พระเจาเทานั น
้ ที่รู
วาเมื่อไหรเวลานั น
้ จะมาถึง
๓๒ ไมมีใครรูวันเวลานั น
้

แมแตหมูทูต
สวรรคหรือพระ บุตรเองก็ไมรู มีแตพระ บิดา
เทานัน
้ ที่รู ๓๓ พวกคุณไมรูวาเวลานัน
้ จะมา

*๑๓:๑๔

สิ่งที่นาขยะแขยง อานเพิ่มเติมไดในหนังสือ ดาเนียล ๙:๒๗; ๑๑:๓๑; ๑๒:๑๑

†๑๓:๒๕

ดูที่ อิสยาห ๑๓:๑๐; ๓๔:๔

‡๑๓:๒๙

เวลา เป็ นเวลาที่พระ เยซูพูดถึงสําหรับเหตุการณสําคัญที่จะเกิด ขึ้น ดูหนังสือลูกา
๒๑:๓๑ ที่พระเยซูพูดวานี่เป็ นเวลาที่อาณาจักรของพระเจาจะมาตัง้ อยู

มาระโก ๑๓:๓๔

ถึงเมื่อ ไหร ดัง นัน
้ ใหระวังตัวอยูเสมอ อยา
ประมาท ๓๔ เหมือนกับที่ชายคนหนึ่งกําลัง
จะเดินทางไปที่อ่ น
ื พรอมกับสัง่ งานใหทาส
แตละคนในบานทํา
และไดสัง่ ยามใหเฝ า
๓๕ พวกคุณก็ตองพรอมอยู
ประตูบานดีๆ
เสมอ
เพราะไมรูวาเจาของบานจะกลับมา
เมื่อ ไหร อาจจะเป็ นตอนเย็น ตอนเที่ยง คืน
ตอนไกขันเชา มืด หรือตอนสายๆ ๓๖ เพื่อวา
เมื่อเขากลับมาอยางกระทัน หัน เขาจะไดไม
พบวาพวกคุณกําลังนอน หลับอยู ๓๗ สิ่งที่เรา
สัง่ พวกคุณไวเราก็ไดสงั ่ กับทุกๆคนดวย คือ
‘ใหระวังอยูเสมอ’”
พวกหัวหน าวางแผนฆาพระเยซู
(มธ. ๒๖:๑-๕; ลก. ๒๒:๑-๒; ยน. ๑๑:๔๕-๕๓)
๑ อีกสองวันจะถึงเทศกาลวันปลด

๑๔ ปลอย

และเทศกาลขนมปั ง ไรเชื้อ
พวกผูนํานักบวช และพวกครูสอนกฎ ปฏิบัติ
ก็หาทางที่จะแอบจับพระ เยซูเพื่อเอาไปฆา
๒ พวกเขาตกลงกันวา
“อยาเพิ่งทําในชวง
เทศกาล เพราะประชาชนจะกอการ จลาจล
ขึ้น”
หญิงคนหนึ่ งชโลมนํ ้าหอมใหพระเยซู
(มธ. ๒๖:๖-๑๓; ยน. ๑๒:๑-๘)
๓ เมื่อพระ เยซูอยูที่หมูบานเบ ธานี ขณะ
ที่กําลังกินอาหารอยูในบานของซี
โมนคน
ที่เคยเป็ นโรคผิวหนังราย แรง ก็มีหญิงคน
หนึ่งถือขวด *นํ้ ามันหอมนาระดา †ซึ่งมีราคา
แพงมากเขามา นางทุบปากขวดใหแตกและ
ชโลมนํ้ ามันหอมนัน
้ ลงบนศีรษะของพระเยซู
๔ ทําใหบาง คนที่อยูที่นัน
่ ไมพอใจและบน
กันวา “ทําไมถึงทําเสียของอยาง นี้ ๕ ถาเอา
นํ้ าหอมนี้ไปขายคงไดเงินถึงสามรอยเหรียญ
เงิน จะไดเอาไปแจก จายใหกับคนจน” แลว
พวกเขาก็ตอวาเธอเป็ นการใหญ
๖ แตพระ เยซูบอกวา “อยายุงกับเธอเลย
ไปวุนวายกับเธอทําไม เธอไดทําสิ่งที่ดี งาม
ใหกับเรา ๗ พวกคุณจะมีคนจนอยูดวยเสมอ
อยากชวยเวลาไหนก็ชวยได แตเราจะไมอยู
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มาระโก ๑๔:๑๖

กับพวกคุณเสมอไป ๘ และนี่เป็ นสิ่งเดียวที่
เธอจะทําใหกับเราได ก็คือการเทนํ้ ามันหอม
บนตัวเราเพื่อเตรียมรางของเราลวง
หน า
กอนการฝั ง ๙ เราจะบอกใหรูวา ไม วาขาวดี
นี้จะประกาศไป ที่ไหนๆในโลก นี้ ก็จะมีคน
พูดถึงเรื่องที่เธอทําใหกับเรานี้เสมอ เพื่อเป็ น
การระลึกถึงเธอ”
ยูดาสตกลงที่จะชวยศัตรูของพระเยซู
(มธ. ๒๖:๑๔-๑๖; ลก. ๒๒:๓-๖)
๑๐ แลวยู

ดาสอิส คา ริ โอท ศิษยคนหนึ่ง
ในสิบสองคนของพระ
เยซูก็ไดไปหาพวก
หัวหน านักบวช เพื่อเสนอตัวที่จะชวยจับพระ
เยซูให ๑๑ พวกเขาดีใจมากที่ไดยินอยางนัน
้
และสัญญาวาจะจายเงินใหเป็ นคาตอบแทน
ดัง นัน
้ ยู ดาสจึงเริ่มหาโอกาสเหมาะที่จะสง
มอบพระเยซูใหกับพวกหัวหน านักบวช
มือ
้ สุดทายของพระเยซูกับพวกศิษย
(มธ. ๒๖:๑๗-๒๕; ลก. ๒๒:๗-๑๔,
๒๑-๒๓; ยน. ๑๓:๒๑-๓๐)
๑๒ ในวันแรกของเทศกาลกินขนมปั ง

ไรเชื้อ
ซึ่งเป็ นวันที่พวกยิวจะฆาลูก แกะ
ถวายพระเจา สําหรับเทศกาล วันปลดปลอย
‡ดวย พวกศิษยของพระเยซูไดถามพระองค
วา
“จะใหพวกเราไปเตรียมอาหารสําหรับ
เทศกาล วันปลดปลอยใหกับอาจารยที่ไหนดี
ครับ”
๑๓ พระ เยซูสงศิษยสองคนไป พระองคสัง
่
วา “เขาไปในเมืองแลวจะเจอผูชายที่แบก
เหยือกนํ้ า ใหตามเขาไป ๑๔ ใหพูดกับเจาของ
บานที่ชายคนนัน
้ เขาไปวา ‘อาจารยใหถามวา
หองที่เราจะใชกินอาหารในเทศกาล วันปลด
ปลอยกับพวกศิษยนัน
้ อยูที่ไหน’ ๑๕ แลวเขา
จะพาคุณไปดูหองใหญชน
ั ้ บนที่เตรียมไว
พรอมแลว ใหจัดอาหารที่นัน
่ ”
๑๖ แลวศิษยทง
ั ้ สองก็เขาไปในเมือง และ
มันก็เป็ นไปตามที่พระ
เยซูบอกทุกอยาง

*๑๔:๓

ขวด เป็ นขวดที่ทํามาจากหินที่มีความสวยงามมาก

†๑๔:๓

นํ ้ามันหอมนาระดา เป็ นนํ้ ามันหอมราคาแพง ที่ไดจากรากของตนนาระดา

‡๑๔:๑๒

ฆาลูก แกะ … วันปลดปลอย เป็ นสวนหนึ่งของการเลีย
้ งฉลองในเทศกาลวันปลด
ปลอย เป็ นการฆาลูกแกะเพื่อมาบูชาพระเจา ดูจากหนังสือ อพยพ ๑๒:๓-๙

มาระโก ๑๔:๑๗
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พวกเขาจึงจัดเตรียมอาหารสําหรับเทศกาล
วันปลดปลอยที่นัน
่
๑๗ เมื่อถึงตอน เย็น
พระ เยซูมาถึงบาน
หลังนัน
้ พรอมกับพวกศิษยเอกทัง้ สิบ สองคน
๑๘ ในขณะที่กําลังกินอยูนัน
้
พระ เยซูพูดวา
“เราจะบอกใหรูวา คนหนึ่งในพวกคุณจะหัก
หลังเรา และเขาก็นัง่ กินอยูกับเราที่นี่ดวย”
๑๙ พวกศิษยรูสึกเป็ นทุกขมาก ตางคนตาง
ก็ถามพระองควา “คงไมใชผมนะอาจารย”
๒๐ พระ เยซูจึงพูดกับพวกเขาวา
“คน
หนึ่งในพวกคุณสิบสองคนนี่แหละ คนที่จุม
ขนมปั งในชามเดียวกับเรา ๒๑ บุตรมนุษยจะ
ตองตายเหมือนกับที่พระ คัมภีร ไดเขียนไว
แลว แตคนที่ไดหัก หลังบุตรมนุษยนัน
้ นา
ละอายจริงๆ
ถาเขาไมไดเกิดมาก็คงจะดี
กวา”
ขนมปั งและเหลาองุน
(มธ. ๒๖:๒๖-๓๐; ลก. ๒๒:๑๕-๒๐;
๑ คร. ๑๑:๒๓-๒๕)
๒๒ ขณะที่กําลังกินอาหารอยูนัน
้

พระ เยซู
ไดหยิบขนมปั งขึ้นมาขอบคุณพระเจา จาก
นัน
้ ก็หักแบงใหพวกศิษยแลวพูดวา “รับไป
กินสิ นี่คือรางกายของเรา”
๒๓ แลวพระองคหยิบถวยขึ้นมาขอบคุณ
พระเจาและยื่นใหกับพวกศิษย พวกเขาก็ได
ดื่มจากถวยนัน
้ ทุกคน
๒๔ แลวพระองคพูดวา
“นี่คือเลือดของ
เรา พระเจาทําสัญญาขึ้นมาดวยเลือด นี้ มัน
ไดหลัง่
ไหลออกมาเพื่อคนเป็ นจํานวนมาก
๒๕ เราจะบอกใหรูวา
เราจะไมด่ ม
ื เหลาองุน
อีกเลยจนกวาจะถึงวันนัน
้ ที่เราจะดื่มเหลา
องุนใหมในอาณาจักรของพระเจา”
๒๖ เมื่อพวกเขาไดรอง
เพลงสรรเสริญ
พระเจาแลว ก็ออกไปที่ภูเขามะกอกเทศ

มาระโก ๑๔:๓๖

พระเยซูทํานายวาพวก
ศิษยจะทิ ้งพระองค
(มธ. ๒๖:๓๑-๓๕; ลก.
๒๒:๓๑-๓๔; ยน. ๑๓:๓๖-๓๘)
๒๗ พระ

เยซูพูดกับพวกศิษยวา “พวกคุณ
จะทิง้ เราไปกันหมดทุกคน เพราะมีคําเขียน
ไวแลววา
‘เราจะฆาคนเลีย
้ งแกะ
และแกะนัน
้ ก็จะกระเจิดกระเจิงไป’ *
๒๘ แตเมื่อเราฟื้ นขึ้นจากความตาย เราจะลวง
หน าพวกคุณไปที่แควนกาลิลีกอน”
๒๙ แตเป โตรพูดกับพระองควา “ถึงคนอื่น
จะทิง้ อาจารยไปหมด
ผมก็จะไมมีวันทิง้
อาจารยไปอยางเด็ดขาด”
๓๐ พระ เยซูจึงพูดกับเขาวา “เราจะบอกให
วา คืน นี้แหละกอนไกขันครัง้ ที่สอง คุณจะ
พูดวาไมรูจักเราสามครัง้ ”
๓๑ แตเป โตรก็ยังยืนยันเสียง แข็งวา “ถึง
ผมจะตองตายกับอาจารย ผมก็ไมมีวันพูด
ไมรูจักอาจารย” และพวกศิษยทัง้ หมด ก็พูด
อยางเดียวกัน
พระเยซูอธิษฐานอยูตามลําพัง
(มธ. ๒๖:๓๖-๔๖; ลก. ๒๒:๓๙-๔๖)
๓๒ พวกเขามาถึงสถาน

ที่แหงหนึ่งเรียก
วา เก ท เส มนี พระ เยซูบอกกับพวกศิษย
วา “นัง่ คอยอยูที่นี่นะ เราจะไปอธิษฐาน”
๓๓ พระองคพาเป โตร ยาก อบ และยอหนไป
ดวย แลวพระองคก็เริ่มโศก เศราเสียใจและ
เป็ นทุกขยิ่งนัก ๓๔ จึงบอกพวกเขาวา “เรา
ทุกข ใจมากจนแทบจะตายอยูแลว ใหต่ น
ื
และเฝ าระวังอยู”
๓๕ พระองคเดินหางออกไปอีกหน อยหนึ่ ง
แลวซบหน าลงกับพื้น ดิน อธิษฐานวา ถาเป็ น
ไปไดขอใหเวลาแหงความทุกข ยากนี้ผาน
พนไปจากพระองค ๓๖ พระองคพูดวา “อับบา
†พระ บิดา ทุกสิ่งทุกอยางเป็ นไปไดสําหรับ
พระองค ขอชวยเอาถวย ‡แหงความทุกข
ยากนี้พนไปจากลูกดวยเถิด แตขอใหเป็ นไป
ตามใจพระบิดา ไมใชตามใจลูก”

*๑๔:๒๗

อางมาจากหนังสือ เศคาริยาห ๑๓:๗

†๑๔:๓๖

อับบา เป็ นคําในภาษาอารเมคที่แปลวา “พอ”

‡๑๔:๓๖

ถวย หมายถึง พระเยซูกําลังพูดถึงสิ่งเลวรายที่จะเกิดขึ้นกับพระองค ซึ่งเป็ นการ
ยากที่จะยอมรับสิ่งเหลานี้ เปรียบเหมือนกับการดื่มอะไรสักอยางที่มีรสชาติที่แยมาก

มาระโก ๑๔:๓๗
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๓๗ แลวพระองคก็เดินกลับมา
เห็นพวก
ศิษยนอนหลับอยู พระองคจึงพูดกับเปโตรวา
“ซี โมน ยังจะหลับอยูอีกหรือ คุณจะตื่นเป็ น
เพื่อนเราสักชัว
่ โมงไมไดเลยหรือ ๓๘ พวกคุณ
ตองเฝ าระวังและอธิษฐาน
จะไดไมแพตอ
การ ยัว
่ ยวน ถึงแมจิตใจอยากจะทําในสิ่งที่
ถูกตอง แตรางกายก็ยังออนแออยู”
๓๙ พระองคเดินไปอธิษฐานอีกครัง
้ หนึ่ง
และพูดเหมือนเดิม ๔๐ พอเดินกลับมา ก็เจอ
พวกศิษยยังนอนหลับอยู เปลือกตาเขาหนัก
อึ้งลืมไมข้ น
ึ เขาไมรูจะพูดอะไรกับพระองค
๔๑ ตอ มาพระองคก็เดินกลับมาดูพวกเขา
อีกเป็ นครัง้ ที่สาม และพูดวา “ยังนอนหลับ
พัก ผอนกันอยูอีกเหรอ นอนพอแลว ชัว
่ โมง
ที่บุตรมนุษยจะถูกหัก
หลังใหไปอยูในมือ
ของพวกคนบาป นัน
้ มาถึงแลว ๔๒ ลุกขึ้นไป
กันเถอะ นัน
่ ไง คนที่หักหลังเรามาถึงแลว”

พระเยซูถูกจับ
(มธ. ๒๖:๔๗-๕๖; ลก.
๒๒:๔๗-๕๓; ยน. ๑๘:๓-๑๒)
๔๓ พระ

เยซูพูดยังไมทันขาดคํา ยู ดาส
ศิษยคนหนึ่งในสิบ สองคนก็มาถึงพรอมกับ
คนกลุมใหญที่ถือดาบและไม กระบอง คน
พวกนี้ถูกสงมาจากพวกหัวหน านักบวช พวก
ครูสอนกฎปฏิบัติ และพวกผูอาวุโส
๔๔ ยู ดาสไดตกลงกับพวกนั น
้ ไวกอนลวง
หน าแลววา “คนที่ผมจูบคือคนๆนัน
้
เขา
๔๕ เมื่อยู
ไปจับกุมและควบคุมตัวไปเลย”
ดาสมาถึงก็เดินเขาไปหาพระ เยซูและพูดวา
“อาจารยครับ” แลวจูบพระองค ๔๖ พวกนัน
้
ก็เขามาจับตัวพระองคและคุม ตัวไว ๔๗ คน
หนึ่งในพวกพระ เยซูที่ยืนอยูใกลๆนัน
้ ไดชัก
ดาบออกมา แลวก็ฟันถูกหูทาสคนหนึ่งของ
นักบวชสูงสุดขาดไป
๔๘ พระเยซูพูดกับพวกนั น
้ วา “เห็นเราเป็ น
โจรหรือยัง ไง ถึงไดถือดาบและไมกระบอง
มาจับเรา ๔๙ เราอยูกับพวกคุณทุกวัน สอน
อยูในวิหาร แตพวกคุณก็ไมจับ แตทุกอยาง
ก็ตองเป็ นไปตามที่ไดเขียนไวแลวในพระ
คัมภีร” ๕๐ สวนพวกศิษยวิ่ง หนีทิง้ พระองค
ไปกันจนหมด

*๑๔:๖๑
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๕๑ มีชายหน ุมคนหนึ่ งที่ติดตามพระองค
มา ไมไดสวมใสอะไรเลย นอกจากหมผา
ป านผืนหนึ่ง เมื่อพวกนัน
้ พยายามจะจับเขา
๕๒ เขาก็ไดสลัดผาป านทิง
้ แลวเปลือย กายวิ่ง
หนีไป

พระเยซูอยูตอหน าผูนําชาวยิว
(มธ. ๒๖:๕๗-๖๘; ลก. ๒๒:๕๔-๕๕,
๖๓-๗๑; ยน. ๑๘:๑๓-๑๔, ๑๙-๒๔)
๕๓ พวกเขานํ าตัวพระ

เยซูไปพบนักบวช
สูงสุด พวกหัวหน านักบวช พวกผูนําชาว ยิว
และพวกครูสอนกฎ ปฏิบัติไดอยูชุมนุมกันที่
นัน
่ ๕๔ เป โตรตามพระ เยซูมาหางๆเขาไปยัง
ลานบานของนักบวชสูงสุดดวย เขาไปนัง่ ผิง
ไฟใหตัวอุนอยูกับพวกผูคุม
๕๕ พวกหัวหน านั กบวชและสมาชิกสภา
แซนฮี ดรินทัง้ หมดพยายามหาพยาน เท็จมา
ปรักปรําพระเยซู เพื่อจะไดฆาพระองค แตก็
หาไมไดเลย ๕๖ ถึงแมจะมีพยานเท็จหลาย
คน แตสิ่งที่พวกเขาพูดก็ไมตรงกัน
๕๗ ในที่สุดมีบาง คนยืนขึ้นเป็ นพยานเท็จ
กลาวหาพระเยซูวา ๕๘ “พวกเราไดยินเขาพูด
วา ‘เราจะทําลายวิหาร นี้ ที่สรางขึ้นมาดวย
มือมนุษย และภายในสามวัน เราจะสราง
วิหารอีกแหงหนึ่งขึ้นมาใหมที่ไมไดสรางดวย
มือมนุษย’” ๕๙ แตคําพยานในเรื่อง นี้ก็ไม
ตรงกันอีก
๖๐ นั กบวชสูงสุดจึงยืนขึ้นตอ
หน าคนทัง้
หลาย และถามพระ เยซูวา “แกจะไมแกตัว
ในสิ่งที่เขากลาวหาแกหรือ” ๖๑ แตพระเยซูก็
ยังคงเงียบไมตอบอะไร แลวนักบวชสูงสุด
จึงถามพระองควา “แกเป็ นพระ คริสต บุตร
ของพระเจาหรือ” *
๖๒ พระ เยซูจึงตอบวา “ใช เราเป็ น และ
พวกคุณจะไดเห็นบุตรมนุษยนัง่ อยูทางขวา
มือของพระเจาผูยิ่ง ใหญและเสด็จมากับเมฆ
ในทองฟ า”
๖๓ นั กบวชสูงสุดก็ฉีก
ทึ้งเสื้อผาของตน
และพูดวา
“เรายังตองการพยานอะไรอีก
๖๔ พวกคุณก็ไดยินคํา หมิ่น ประมาทของมัน
แลว พวกคุณคิดวายัง ไง” พวกเขาทุกคน
ตัดสินวา
พระองคมีความผิดและสมควร
ตาย ๖๕ บางคนถมนํ้ าลายใสพระองค บางคน

แกเป็ นพระคริสต บุตรของพระเจาหรือ หรือ แปลตรงๆ ไดวา “แกเป็ นพระคริสต
บุตรของพระองคผูที่ไดรับการสรรเสริญหรือ”
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ปิ ดหน าพระองค ชกหน าพระองค แลวถาม
พระองควา “ผู พูด แทนพระเจา ทายสิวาใคร
เป็ นคนทํา” และพวกผูคุมก็พาพระองคไป
ทุบตี
เปโตรพูดวาไมรูจักพระเยซู
(มธ. ๒๖:๖๙-๗๕; ลก. ๒๒:๕๖-๖๒;
ยน. ๑๘:๑๕-๑๘, ๒๕-๒๗)
๖๖ เป โตรยังอยูที่ลานบานขางลางนั น
้

สาว
ใชคนหนึ่งในบานเดินผานมา ๖๗ เธอเห็นเป
โตรผิงไฟอยู แลวก็เขามาดูใกลๆและพูดวา
“แกก็อยูกับเยซูชาวนาซาเร็ธนี่นา”
๖๘ แตเปโตรก็ไดปฏิเสธวา “ผมไมรูไมเขา
ใจวาคุณพูดถึงเรื่องอะไร” แลวเป โตรก็เดิน
ไปทางประตูเขาบาน และไกก็ขัน
๖๙ เมื่อสาว ใชเห็นเป โตรที่นัน
่ อีก เธอบอก
กับคนที่ยืนอยูแถวๆนัน
้ วา “เขาเป็ นคนหนึ่ง
ในพวกนัน
้ ” ๗๐ เป โตรปฏิเสธอีก และอีกสัก
พักหนึ่งหลัง จากนัน
้ พวกคนที่ยืนอยูที่นัน
่ ก็
ไดพูดกับเป โตรวา “แกเป็ นคนหนึ่งในพวก
นัน
้ แน เพราะแกก็เป็ นชาวกาลิลีเหมือนกัน”
๗๑ แตเป
*โดยพูดวา
โตรก็เริ่มสบถ
“สาบานไดเลย
วาผมไมเคยรูจักชายคนที่
พวกคุณพูดถึง”
๗๒ ทันใด นั น
้ ไกก็ขันเป็ นครัง้ ที่สอง แลว
เปโตรก็นึกถึงคําพูดของพระเยซูไดวา “กอน
ไกขันครัง้ ที่สอง คุณจะพูดวาไมรูจักเราสาม
ครัง้ ” แลวเขาก็รองไหโฮออกมา
เจาเมืองปี ลาตตัง้ คําถามพระเยซู
(มธ. ๒๗:๑-๒, ๑๑-๑๔;
ลก. ๒๓:๑-๕; ยน. ๑๘:๒๘-๓๘)
๑ พอรุง

๑๕ พวกผูอาวุโสพวกครูสอนกฎ ปฏิบัติ
เชาพวกหัวหน านักบวช

และสมาชิกสภา แซนฮี ดริน ก็วางแผนกันวา
จะทําอยางไรกับพระ เยซูดี พวกเขามัดพระ
เยซูแลวนํ าตัวไปมอบใหกับปี ลาต
๒ ปี ลาตถามพระองควา “แกเป็ นกษัตริย
ของชาวยิวหรือ” พระเยซูก็ตอบวา “ใชอยาง
ที่ทานวา”
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๓ พวกหัวหน านั กบวชกลาวหาพระองคใน
หลายๆเรื่อง ๔ ปี ลาตถามพระองคอีกวา “แก
จะไมแกตัวเลยหรือ
เห็นหรือเปลาวาพวก
เขากลาวหาแกตัง้ หลายเรื่อง”
๕ แตพระ เยซูก็ไมตอบ
ซึ่งทําใหปี ลาต
แปลกใจมาก

พระเยซูถูกตัดสินประหารชีวิต
(มธ. ๒๗:๑๕-๓๑; ลก. ๒๓:๑๓-๒๕;
ยน. ๑๘:๓๙-๑๙:๑๖)
๖ ตามปกติในชวงเทศกาล

วันปลดปลอย
เป็ นประเพณีที่ปี ลาตจะยอมปลอยนักโทษ
คนหนึ่งตามที่พวกเขาขอ ๗ ชายคนหนึ่งชื่อ
บา รับ บัส ติดคุกอยูกับพวก กอการ จลาจล
เพราะพวกเขาไดกอการ จลาจลและฆาคน
ในครัง้ นัน
้ ดวย ๘ คนก็มาทวงปี ลาตใหปลอย
นักโทษตามธรรมเนียมที่เคยทํามา
๙ ปี ลาตจึงถามพวกเขาไปวา
“พวกเจา
อยากใหเราปลอยกษัตริยของชาว ยิวหรือ
เปลา” ๑๐ ที่พูดอยางนี้ก็เพราะปี ลาตรูดีวา ที่
พวกหัวหน านักบวชจับพระ เยซูสงมาใหกับ
เขานัน
้ มันเกิดจากความ อิจฉา ๑๑ แตพวก
หัวหน านักบวชนัน
้ ยุแหยใหพวกชาวบานขอ
ใหปีลาตปลอยบารับบัสแทนพระเยซู
๑๒ ปี
ลาตก็ถามพวกเขาอีกครัง้ หนึ่งวา
“แลวพวกเจาจะใหเราทํายัง ไงกับคนที่พวก
เจาเรียกวา กษัตริยของพวกยิว”
๑๓ พวกเขาตะโกนกลับมาวา “ตรึงมัน”
๑๔ แตปี ลาตถามวา “ทําไมละ เขาทําผิด
อะไร” แตพวกเขายิ่งตะโกนดังขึ้นๆวา “ตรึง
มัน”
๑๕ ปี ลาตอยากจะเอาใจชาว บาน จึงปลอย
บา รับ บัสใหกับพวกเขา จากนัน
้ เขาสัง่ ให
เฆี่ยนตีพระ เยซู และสงตัวพระองคไปใหกับ
ทหารเพื่อเอาไปตรึงที่ไมกางเขน
พวกทหารลอเลียนพระเยซู
๑๖ พวกทหารพาพระ

เยซูเขาไปในศูนย
บัญชาการใหญ (ที่เรียก วา ศาลปรี โท เรียม)
และเรียกทหารทัง้ กองมา ๑๗ พวกเขาเอาเสื้อ
คลุมสีมวง †มาใสใหพระองค และเอาหนาม
มาสานเป็ นมงกุฎสวมใหกับพระองค ๑๘ แลว
พวกเขาก็แกลงทําเป็ นคํานับเพื่อลอ เลียน

*๑๔:๗๑

สบถ คือการสาปแชงตัวเองถาหากเขาพูดโกหก

†๑๕:๑๗

เสือ
้ คลุมสีมวง สีมวงเป็ นสีประจําตัวกษัตริย

มาระโก ๑๕:๑๙

พระองค และพูดวา “กษัตริยของชาว ยิวจง
เจริญ” ๑๙ พวกเขาเอาไม ออตีศีรษะพระองค
ถมนํ้ าลายใส
และแกลงทําเป็ นคุกเขาลง
กราบ ไหวพระองค ๒๐ เมื่อลอ เลียนกันจน
พอใจแลว พวกเขาก็ถอดเสื้อ คลุมสี มวงออก
แลวใสเสื้อผาชุดเดิมใหกับพระองค แลวนํ า
พระองคไปตรึงที่ไมกางเขน
พระเยซูตายบนไมกางเขน
(มธ. ๒๗:๓๒-๔๔; ลก.
๒๓:๒๖-๔๓; ยน. ๑๙:๑๗-๒๗)
๒๑ ในระหวางทางที่แหพระ เยซูไปนั น
้ พวก
เขาไดบังคับใหซี โมนชาวไซ รีนที่เพิ่งมาจาก
ชนบทแบกไม กางเขนแทนพระ เยซู ซี โมน
เป็ นพอของอเล็ก ซานเดอรและรู ฟัส ๒๒ พวก
เขาพาพระเยซูมาถึงสถานที่หนึ่งชื่อ กลโกธา
(แปลวา “เนินหัวกระโหลก”) ๒๓ เขาเอาเหลา
องุนผสมกับมดยอบ *มาใหพระองคด่ ม
ื แต
พระองคไมยอมดื่ม ๒๔ พวกเขาตรึงพระองค
ที่ไมกางเขน สวนพวกทหารก็เอาเสื้อผาของ
พระองคมาจับสลากแบงกัน
๒๕ ตอนที่พวกเขาตรึงพระ
เยซูนัน
้ เป็ น
เวลาเกาโมงเชา ๒๖ มีปายเขียนคํากลาวหา
พระองควา “กษัตริยของชาวยิว” ๒๗ และ
เขาก็ตรึงโจรสองคนไวที่ไม กางเขนขางๆ
พระองค
ทางขวาคนหนึ่งและทางซายคน
หนึ่ง ๒๘ †๒๙ คนที่เดินผานไปมาพากันสายหัว
และพูดเยาะวา “อาว ไหนบอกวาจะทําลาย
วิหารแลวสรางมันขึ้นมาใหมในสามวันไง
๓๐ ตอนนี้ ชวยตัวเองลงมาจากไมกางเขนสิ”
๓๑ พวกหัวหน านั กบวช
และพวกครูสอน
กฎ ปฏิบัติก็พูดเยาะ เยยพระ เยซู เขาพูดกัน
วา “มันชวยคนอื่นใหรอดได แตชวยตัว
เองไมได ๓๒ ใหพระ คริสต กษัตริยของชาว
อิสราเอลคน นี้ลงมาจากไม กางเขนเสียกอน
เราจะไดเห็นและเชื่อ” และคนที่ถูกตรึงอยู
ขางๆพระเยซูก็พูดดูถูกพระองคดวย

*๑๕:๒๓
†๑๕:๒๘
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มาระโก ๑๕:๔๔

พระเยซูตาย
(มธ. ๒๗:๔๕-๕๖; ลก.
๒๓:๔๔-๔๙; ยน. ๑๙:๒๘-๓๐)
๓๓ ในตอนเที่ยง

มีแตความมืด มิดปกคลุม
ไปทัว
่ ทัง้ แผน ดินจนถึงบายสามโมง ๓๔ เมื่อ
ถึงบายสามโมงแลว พระเยซูก็รองเสียงดังวา
“เอ โล อี เอ โล อี ลามา สะบัก ธานี” ซึ่งแปล
วา “พระเจาของลูก พระเจาของลูก ทําไมถึง
ทอดทิง้ ลูกไป” ‡
๓๕ เมื่อบาง คนที่ยืนอยูตรงนั น
้ ไดยิน พวก
เขาก็พูดวา “ฟั งสิเขากําลังเรียกเอลียาห”
๓๖ มีคนหนึ่ งรีบวิ่งเอาฟองนํ้ าไปจุมเหลา
องุนเปรีย
้ วมาเสียบที่ปลายไม ออแลวยื่นขึ้น
ไปใหพระองคด่ ม
ื ชายคนนัน
้ พูดวา “ใหคอย
ดูซิวาเอลี ยาหจะมาเอาเขาลงจากไม กางเขน
หรือเปลา”
๓๗ เมื่อพระเยซูรองเสียงดังแลว พระองคก็
สิน
้ ใจตาย
๓๘ ผา มานในวิหาร ก็ขาดออกเป็ นสองสวน
จากบนลงลาง ๓๙ เมื่อนาย รอยคนที่ยืนอยู
ใกลๆนัน
้ เห็นการ ตายของพระองคอยาง นี้
เขาก็พูดวา “คนนี้เป็ นบุตรของพระเจาแนๆ”
๔๐ มีผู หญิงบาง คนยืนดูอยูหางๆ ในกลุม
นัน
้ มี มา รียชาวมัก ดา ลา มา รียแมของ
ยาก อบ น อยกับโย เสส และสะ โลเม ๔๑ ผู
หญิงพวก นี้เป็ นคนที่ไดติดตามดูแลพระ เยซู
ตัง้ แตพระองคอยูที่แควนกา ลิ ลี และยังมี
ผู หญิงคนอื่นๆอีกหลายคนที่ติดตามพระองค
มาจากเมืองเยรูซาเล็มอยูที่นัน
่ ดวย
พระเยซูถูกฝั ง
(มธ. ๒๗:๕๗-๖๑; ลก.
๒๓:๕๐-๕๖; ยน. ๑๙:๓๘-๔๒)
๔๒ เมื่อถึงเวลาเย็นของวันจัด เตรียม

(เป็ น
๔๓ โย
วันกอนวันหยุดทางศาสนาหนึ่งวัน)
เซฟจากเมืองอา ริ มา เธียเป็ นสมาชิกสภา
แซนฮีดรินคนหนึ่งที่คนใหความเคารพนับถือ
เขากําลังคอยอาณาจักรของพระเจาอยู เขา
กลาที่จะเขาไปหาปี ลาตเพื่อขอศพของพระ
เยซู ๔๔ ปี ลาตก็รูสึกแปลก ใจที่พระ เยซูตาย

มดยอบ มดยอบผสมกับเหลาองุน ก็จะใชเป็ นยาใหคนรูสึกเจ็บน อยลง

ในสําเนาภาษากรีกบางฉบับ ไดเพิ่มขอ ๒๘ วา “และก็เกิดขึ้นจริงตามที่พระคัมภีร
ไดเขียนไววา ‘พวกเขาไดจับพระองคไวดวยกันกับโจรพวกนัน
้ ’”
‡๑๕:๓๔ อางมาจากหนั งสือสดุดี ๒๒:๑
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แลว จึงเรียกนาย รอยเขามาถามวาพระ เยซู
ตายนานแลวหรือยัง ๔๕ เมื่อเขาฟั งรายงาน
แลว
เขาก็อนุญาตใหโย เซฟไปเอาศพได
๔๖ โย เซฟซื้อผาลินิน และเอาศพพระ เยซูลง
มาจากไม กางเขน พันพระองคไวดวยผา
ลินินนัน
้
และฝั งพระองคไวในอุโมงคที่เจาะ
เขาไปในหิน จากนัน
้ ก็กลิง้ หินกอนใหญมา
ปิ ดปากอุโมงคไว ๔๗ มารียชาวมัก ดาลา และ
มา รียแมของโย เสส ก็เห็นวาพระองคถูกนํ า
ไปฝั งไวที่นัน
่
พระเยซูฟื้นขึน
้ จากความตาย
(มธ. ๒๘:๑-๘; ลก. ๒๔:๑-๑๒; ยน. ๒๐:๑-๑๐)
๑ หลังจากวัน

๑๖ พนไปแลว มา รียชาวมัก ดา ลา สะ

มาระโก ๑๖:๑๗

พระเยซูปรากฏใหนาง
มารียชาวมักดาลาเห็น
(มธ. ๒๘:๙-๑๐; ยน. ๒๐:๑๑-๑๘)
๙ เชา ตรูของวันอาทิตยนัน
้

หลัง จากที่พระ
เยซูฟ้ ื น ขึ้นจากความ ตาย คนแรกที่พระองค
ไดปรากฏตัวใหเห็นคือมา รียชาว มัก ดา ลา
คนที่พระองคเคยขับผีชว
ั ่ เจ็ดตนออกให
๑๐ แลวนางไปบอกใหพวกศิษยของพระองค
ฟั งขณะที่พวกเขากําลังรองไหเศรา
โศก
เสียใจกันอยู ๑๑ แตเมื่อนางบอกวาพระองค
ฟื้ น ขึ้นมาแลวและนางไดเห็นพระองค พวก
เขากลับไมเชื่อที่นางบอก

หยุด ทาง ศาสนาผาน

โลเม และมา รียแมของยาก อบ ก็ซ้ อ
ื เครื่อง
หอมเพื่อจะเอาไปอาบศพพระ เยซู ๒ เชา ตรู
วันอาทิตย *ดวงอาทิตยเพิ่งจะขึ้น พวกเขา
ก็พากันไปที่อุโมงคฝังศพ ๓ ในระหวางทาง
พวกเขาคุยกันวา “แลวใครจะกลิง้ หินใหญที่
ปิ ดปากอุโมงคออกใหเราละ”
๔ เมื่อมาถึง พวกเขามองไปที่อุโมงค และ
เห็นหินกอนใหญมากนัน
้ ถูกกลิง้ ออกไปแลว
๕ พวกเขาเขาไปในอุโมงคกันและเห็นชาย
หนุม †คนหนึ่งสวมเสื้อ คลุมสี ขาวนัง่ อยูขาง
ขวา พวกเขาก็สะดุงตกใจ
๖ ชายหน ุมคนนั น
้ พูดวา
“ไมตองตกใจ
พวกคุณมองหาเยซู ชาวนา ซา เร็ธที่ถูกตรึง
บนไมกางเขนหรือ
พระองคไมไดอยูที่นี่
พระองคฟ้ ื นขึ้นจากความตายแลว ตรงนี้ไงที่
เขาวางศพของพระองค ๗ ไปบอกพวกศิษย
ของพระองคและเปโตรดวยวา ‘พระองคลวง
หน าไปที่แควนกา ลิ ลีกอนแลว พวกคุณจะ
พบพระองคที่นัน
่ เหมือนกับที่พระองคได
บอกไวแลว’”
๘ พวกเขาจึงรีบวิ่งไปจากอุโมงคนัน
้ ดวย
ความ งุนงงและสัน
่ เทิม
้ ไปทัง้ ตัว พวกเขา
กลัวมากจนไมกลาเลาใหใครฟั ง ‡

พระเยซูปรากฏตัวใหศิษยสองคนเห็น
(ลก. ๒๔:๑๓-๓๕)
๑๒ หลัง จากนั น
้ พระ เยซูไดมาปรากฏตัวใน

อีกรูป แบบหนึ่งใหศิษยสองคนเห็น ในขณะที่
พวกเขาเดินทางออกไปที่ชานเมือง ๑๓ แลว
พวกเขาก็รีบกลับมาบอกพวกที่เหลือ
แต
พวกนัน
้ ไมยอมเชื่อ
พระเยซูปรากฏกับศิษยสิบเอ็ดคน
(มธ. ๒๘:๑๖-๒๐; ลก. ๒๔:๓๖-๔๙; ยน.
๒๐:๑๙-๒๓; กจ. ๑:๖-๘)
๑๔ ในเวลาตอ มาพระ เยซูไดมาปรากฏตัว
ใหศิษยทงั ้ สิบ เอ็ดคนเห็น ในขณะที่พวกเขา
กําลังกินอาหารกันอยู พระองคตอวาพวกเขา
วาเป็ นคนดื้อ ดึงที่ไมยอมเชื่อคนพวกนัน
้ ที่ได
เห็นพระองคหลังจากที่ฟ้ ื นขึ้นมาแลว
๑๕ พระองคบอกกับพวกเขาวา
“ใหออก
ไปทัว
่ โลกและประกาศขาวดี นี้ใหกับทุกคน
๑๖ ทุกคนที่เชื่อและเขาพิธีจุม
ในทุกแหง
นํ้ าก็จะรอด แตทุกคนที่ไมเชื่อจะถูกตัดสิน
์ ําสิ่งตางๆเหลา
ลงโทษ ๑๗ คนที่เชื่อจะมีฤทธิท
นี้ได คือจะไลผีชัว
่ ออกไดโดยอางชื่อของเรา
จะพูดภาษาแปลกๆได
จะจับงูไดดวยมือ

*๑๖:๒

วันอาทิตย หรือ “วันแรกของสัปดาห” ชาวยิวถือวาวัน นี้เริ่มขึ้นเมื่อพระอาทิตยตก
ดินในเย็นวันเสาร
†๑๖:๕ ชายหน ุม คือ ทูตสวรรค
‡๑๖:๘

พวกเขาจึง … ใครฟั ง สําเนากรีกที่เกา แกที่สุดที่ยังหลงเหลืออยู ไดจบหนังสือมาระ
โกไวเพียงเทานี้ตัง้ แตขอ ๙ ลงไป มาจากสําเนาภายหลัง

มาระโก ๑๖:๑๘

เปลา ๑๘ หรือถาดื่มยาพิษเขาไป ก็จะไมเป็ น
อันตรายเลย และพวกเขาจะสามารถวางมือ
บนคนป วยแลวทําใหพวกคนป วยหายได”
พระเยซูถูกรับขึน
้ ไปบนสวรรค
(ลก. ๒๔:๕๐-๕๓; กจ. ๑:๙-๑๑)
๑๙ หลัง

จากที่องคพระ เยซูเจาพูดกับพวก
เขาเสร็จแลว
พระองคก็ถูกรับ ขึ้นไปบน
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มาระโก ๑๖:๒๐

สวรรค
และนัง่ อยูทางขวามือของพระเจา
๒๐ ตัง
้ แตนัน
้ เป็ นตนมา
พวกศิษยไดออก
ไปประกาศทุกหนทุกแหง
องคเจาชีวิตได
ทํางานรวมกับพวกเขาดวย
และใหฤทธิ ์
อํานาจกับพวกเขาที่จะทําสิ่งอัศจรรยตางๆ
ได
เพื่อรับรองวาสิ่งที่พวกเขาพูดนัน
้ เป็ น
ความจริง

